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Oud? Of ik oud ben? Tja ik voel mij niet oud. Maar 
ik heb wel het gevoel dat de samenleving mij zo 
ziet. Alhoewel... het is wat dubbel. Enerzijds moet 
ik actief blijven deelnemen. Zorgen dat ik zelf-
redzaam blijf. En toen mijn man overleed moest 
ik verplicht een cursus volgen om te zorgen dat 
ik zelfstandig blijf en goed voor mijzelf blijf zor-
gen. Aan de andere kant wordt er wel erg vaak 
gewezen op de grote maatschappelijke druk die 
de ouder wordende babyboomgeneratie op de 
samenleving legt. Financieel, en natuurlijk op ons 
zorgsysteem dat onder die druk dreigt te implo-
deren. Alsof ik het kan helpen dat ik ouder word.

Mijn pensioen is helaas lager dan verwacht. Je ziet 
onder ouderen de armoede toenemen. Om dat 
verlies aan koopkracht te compenseren, proberen 
heel wat ouderen manieren te verzinnen om lan-
ger door te werken, dan wel wat bij te verdienen. 
De overheid begon tien jaar geleden een cam-
pagne tegen leeftijdsdiscriminatie op de werk-
vloer. ‘Solliciteren zonder leeftijd’, is het motto. 
En voor de meeste beroepen zijn geen drempels 
meer om zo lang door te werken als je wilt. Of 
kunt… Of eigenlijk noodzakelijk is. 

Of het heeft geholpen? Ben je gek. Op mijn leef-
tijd wil niemand mij nog hebben.

Ik voel mij vaak betutteld. Ik moet van alles om 
zelfredzaam te blijven en een sociaal netwerk te 
behouden. Het is fijn dat in onze buurt mensen 
elkaar helpen. Want veel voorzieningen zijn uit-
gekleed of gedigitaliseerd. Een paar jaar gele-
den kwam ik nog wel bij de huisarts. Inmiddels 
is die dienst vrijwel volledig gedigitaliseerd. En 
dat werkt eigenlijk heel efficiënt. Gelukkig kan ik 
digitaal veel. Ik heb laatst een onlinecursus ‘Eigen 
regie tot het einde’ gevolgd.

Ik heb de meeste aardappelen wel gegeten, maar 
ik hoop nog een paar jaar mee te gaan. En tegen 
de tijd dat het ‘mijn tijd’ is, hoop ik mijn eigen ein-
de te kunnen kiezen. Een luxe verzorgingshuis is 
voor mij onbetaalbaar. Maar gezien de enorme 
digitaliseringsslag, vermoed ik dat ik thuisblijf tot 
het einde. Gekoppeld aan veel technologie. En ik 
hoop dat er mensen in mijn omgeving zijn die er 
voor mij zijn.

Hallo, ik ben Ezra:

Welkom in mijn wereld, welkom in 2040.
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Leefomgeving en wonen

We moeten zuinig zijn en keuzes maken. De focus ligt 
op doelmatigheid, als het even kan digitaal. Lokaal 

zijn we samen zelfredzaam, vooral in eigen kring 
en onder gelijkgestemden. Welzijn is te koop, 

maar niet voor iedereen. Op eigen kracht 
kom je goed mee. Je moet zelf de 

slingers ophangen . 
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Deze visualisaties zijn tot stand gekomen tijdens 
kernsessies met Bureau Voor Beeldzaken (bvbz.nl), en 
voor deze publicatie bewerkt door een andere partij



Je moet zelf de slingers ophangen

Ouder worden
Oudere mensen hebben een lastige positie. Zij worden gezien als pensionado’s 
die een luxe en vrij leven leiden of als kwetsbare en afhankelijke mensen voor 
wie moet worden gezorgd

Economische benadering Bbp is de belangrijkste indicator voor onze welvaart

Gemiddelde economische groei 
2021 - 2040 0,9 %

Centrale focus Digitaal, doelmatig en op eigen kracht

Politiek klimaat Versnipperd en populisme

Sturing Centrale landelijke sturing

Solidariteit Lage formele solidariteit, hoge informele solidariteit in kleine kring

Duurzaamheid Minimale investeringen door smal draagvlak

Technologie en digitalisering Stevige digitalisering van de samenleving. De digitale infrastructuur wordt gezien 
als de basisinfrastructuur voor eigen regie van burgers

Waarde van werk Mensen werken langer door vanuit economische noodzaak. Ouderen 
concurreren met jongeren om banen

Pensioen De pensioenleeftijd is 71 jaar

Gezondheid, welzijn en zorg
Gezond blijven is je eigen verantwoordelijkheid. Gedigitaliseerde en efficiënte 
zorg. Sociale voorzieningen zijn uitgekleed. Door hoge kosten stellen mensen 
zorg uit. Mensen met geld betalen voor holistische benadering

Laatste levensfase Weinig aandacht en geld voor betekenisvol leven in de laatste levensfase. 
Goede gesprekken in informeel circuit

Arbeidsmarkttekort in de zorg Beperkt, door arbeidsbesparende maatregelen

Zorguitgaven 149 miljard euro

Wonen Vooral transformatie van bestaand vastgoed

Leefomgeving Leefbaarheid onder druk. Segregatie is duidelijk zichtbaar
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Maatschappelijke uitgaven groeien harder dan
economie

We luidden 2040 in met een groots virtueel vuurwerk en 
in sommige steden prachtige drone-choreografieën. Her 
en der in het land zijn ludieke hack-acties. Zo rijden om 
middernacht de zelfsturende scootmobiels in Hooge-
veen in polonaise door de straten. En geven de toilet-
ten bij mensen thuis in Bloemendaal voor één keer niet 
de hoge alcoholpromillages door aan de verzekeraars.

Maar hoewel deze vrolijkheid een ander beeld geeft, zit-
ten we er economisch sober bij. Ondanks sporadische 
uitschieters, blijft de economische groei de afgelopen 
20 jaar steken op gemiddeld 0,9 procent. Met alle ge-
volgen van dien. 

Tot begin 2020 stegen welvaart, opleidingsniveau en 
levensverwachting, terwijl armoede en werkloosheid 
daalden. Toch nam de gemiddelde kwaliteit van leven 
onder Nederlanders niet echt toe, ondanks jaren van 
economische voorspoed. Niet alles ging dan ook goed 
in Nederland. De problemen op de huizenmarkt en in 
het onderwijs verdiepten zich.1 En ook de arbeidsmarkt 
kende zijn uitdagingen, met de vele flexwerkers en de 
tekorten in de zorgsector. De coronacrisis begin jaren 20 
legde deze problemen extra bloot. De crisis vergroot-
te de verschillen tussen regio’s in Nederland en tussen 
groepen in de samenleving. Verschillen namen toe in 
onder andere armoede, psychische druk met name bij 
jongeren, eenzaamheid bij ouderen, levensverwachting 
en sociaal en politiek vertrouwen.

Het was duidelijk: Nederland stond voor grote maat-
schappelijke uitdagingen. Er werd in de jaren 20 dan ook 
flink geïnvesteerd. Investeringen die we konden dragen 
door de economische groei in die periode. Er was echter 

veel discussie over wat de ‘juiste’ investeringen waren. 
En de effecten ervan zagen we niet direct terug. On-
danks deze investeringen, hield de economische groei 
de afgelopen 15 jaar geen gelijke tred met de groei van 
de maatschappelijke uitgaven. Dit kwam mede door de 
vergrijzing, onze relatief krimpende beroepsbevolking, 
de enorme stijging van de zorguitgaven en de toename 
van het aantal AOW-gerechtigden. We wisten natuurlijk 
al lang dat de verhouding tussen actieven en inactieven 
dramatisch aan het veranderen was. Maar de last om de 
economie en samenleving draaiende te houden, wordt 
nu wel door heel weinig schouders gedragen! 

Zeker in de tweede helft van de jaren 20 werd het zwaar-
der. We kampten, net als veel andere EU-landen, met 
een pittig begrotingstekort en een opgelopen staats-
schuld. Dat kwam door de investeringsagenda en het 
loslaten van de begrotingsdiscipline. Nu de rente op-
loopt, is dat een molensteen om onze economische 
nek. Economisch gezien doen werelddelen als Azië en 
Zuid-Amerika het een stuk beter. Dat leidde mede tot 
stijgende prijzen van grondstoffen. Europa, met zijn 
relatief grijze bevolking en dure arbeidskrachten, blijft 
economisch achter. Het speelt ook een bescheidener rol 
op het politieke wereldtoneel. 

Centraler sturen op grote dossiers vanuit doelmatig 
en zelfredzaam beleid 

Centrale focus: eigen regie en zelfredzaamheid van 
burgers centraal
De overheid handelt vanuit het beeld dat de problemen 
van de samenleving het beste vanuit de zelfstandige 
kracht en eigen regie van burgers worden aangepakt. 
Iedereen voelt wel aan dat dit niet is vanuit visie, maar uit 
financiële noodzaak. Zelfredzaamheid, samenredzaam-
heid, zo min mogelijk overheidssteun: het zijn bekende 
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patronen. Hulp is beschikbaar, maar alleen wanneer dat 
echt nodig is. Zoek eerst maar hulp binnen je eigen so-
ciale kring. 

Inmiddels is iedereen in Nederland zich er terdege van 
bewust dat we uiteindelijk op onszelf en onze naasten 
zijn aangewezen. Maar zelf doen is vaak makkelijker ge-
zegd dan gedaan. De verschillen tussen de groepen die 
deze verantwoordelijkheid voor hun oude dag wel en 
niet kunnen dragen, worden groter en groter.

Politieke fragmentatie en centraal sturen
In de jaren 20 werden nieuwe scheidslijnen in de sa-
menleving zichtbaar. Scheidslijnen op het gebied van 
participatie, vertrouwen, maatschappelijke uitsluiting en 
angst voor de toekomst. Onder druk van de economie 
en de benodigde bezuinigingen, namen deze verschil-
len sindsdien sterk toe. 

Dat is ook al jaren terug te zien in het stemgedrag. In 
plaats van en naast aloude tegenstellingen tussen links 
en rechts en confessioneel en niet-confessioneel, zien 
we toegenomen fragmentatie. We zien volatiliteit. En 
we zien nieuwe anti-establishment protestpartijen opko-
men, die vooral de lageropgeleide en ontevreden kie-
zers vertegenwoordigen.2 Versnippering en populisme 
zijn termen die veel mensen gebruiken om de politiek 
van de afgelopen twee decennia te typeren. Het aantal 
(lokale) partijen in colleges en gemeenteraden is groot. 
Door de diversiteit aan standpunten en belangen, is er 
geen continuïteit in beleid op de middellange termijn. 
In combinatie met financiële verschillen en verschillen 
in kennis en expertise tussen gemeenten, leidde dat tot 
grote lokale en regionale verschillen op het gebied van 
voorzieningen en leefbaarheid. 

Landelijk blijven echt stevige, visionaire keuzes voor de 
lange termijn uit. Oorzaken zijn de versnippering, wis-
selende kabinetsformaties en incidentpolitiek. Ieder 
kabinet begint met grootse plannen en beloften. Maar 
geen van de kabinetten maakt zijn tijd vol. De economi-
sche groei valt tegen en de overheidstekorten zijn hoog. 
Dat vraagt, na de eerdere investeringen, toch vooral om 
keuzes en bezuinigen. En daarmee maak je jezelf niet 
populair. 

Na een lange periode van ‘uit Den Haag weg organise-
ren’, bleek decentralisatie op den duur op veel vlakken 
onhoudbaar. De grote verschillen tussen regio’s leid-
den tot steeds meer onvrede en polarisatie – vooral in 
de periferie. Plattelandsregio’s zagen hun toegang tot 
voorzieningen door de decentralisaties sneller dalen 
dan Randstedelingen of de bewoners van groeikernen 
als Zwolle en Eindhoven. Gevolg: sociale onrust.3 Veel 
mensen voelen dat er landelijk niet naar ze wordt geluis-
terd. Zij keren zich af. 

Populisme

Centraal
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De economische verschuivingen in Nederland en de 
braindrain uit de krimpregio’s waren al jaren bezig. En 
daar kwam bij dat mensen met middelen verhuisden 
naar gemeenten met betere voorzieningen. Daardoor 
namen de demografische verschillen tussen gemeenten 
alleen maar toe. De meest kwetsbaren bleven achter in 
de gebieden met de minste voorzieningen. En het fail-
lissement van de zoveelste gemeente was allang geen 
nieuws meer.

Door al deze factoren stuurt de landelijke overheid 
noodgedwongen meer en meer centraal op de aanpak 
van grote opgaven. De steeds wisselende kabinetten 
brengen nieuw beleid en hervormingen mee. Maar 
geen van deze plannen lost de uitdagingen waar we als 
samenleving voor staan echt op. Uitzondering is de di-
gitalisering. Daarin lijken we elkaar wel te vinden. Want 
de decennia oude overheidssystemen brengen steeds 
meer risico’s en problemen met zich mee. En daar heeft 
iedereen last van.

Al jaren worden vrijwel alle keuzes gemaakt vanuit doel-
matigheid, vanuit een gebrek aan financiële middelen, 
en met een focus op de korte termijn. Er ontbreekt een 
gezamenlijk beeld over de toekomstkoers voor onze 
samenleving. Daardoor wordt in beleid nauwelijks inte-
graal naar vraagstukken gekeken. Maar de vraagstukken 
rondom de ouder wordende samenleving zijn sterk met 
elkaar verweven. Gefragmenteerd beleid lost dit niet op. 
De beleidswereld en leefwereld lijken verder uit elkaar 
te liggen dan ooit. De Atlas van Afgehaakt NL laat dan 
ook steeds meer rode gebieden zien.4 Daar is het ver-
trouwen in de politiek tot een dieptepunt gedaald. Bij 
de landelijke verkiezingen van 2038 bleef de opkomst 
onder de 43 procent steken. 

Sociaal-maatschappelijke tegenstellingen 
De solidariteit in Nederland staat onder druk. Nederlan-
ders willen nog wel solidair zijn, maar vooral in eigen 
kring. Deze kring is vaak gebaseerd op sociaalecono-
mische en geografische aspecten. Deze vormen vaak 
ook de basis voor de politieke standpunten, die soms 
populistisch zijn. Van de bevolking heeft 20 procent de 
schaapjes op het droge en kan goed rondkomen. Terwijl 
30 procent de boot heeft gemist. Zij zijn aangewezen 
op schrale overheidsvoorzieningen. Deze verschillen in 
vermogen leidden ook tot grote verschillen in onvrede 
over hoe het politiek en sociaal in Nederland gaat.
Nederlanders in het algemeen, en alleenstaande oude-
ren in het bijzonder, zijn bang. Want het magere eco-
nomische klimaat, de kansenongelijkheid en de grote 
verschillen in inkomen en vermogen voeden agressie 
en protesten. Dit zien we terugkomen in oplopende 
criminaliteitscijfers. In overlast en geweldsincidenten. 

Doelmatigheid
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Er is sprake van verpaupering en zelfs gettovorming in 
bepaalde wijken van de grote steden. Maar ook in de 
flanken van Nederland. Welvarende mensen trekken zich 
terug in hun beveiligde woon- en werkomgeving. Zij le-
ven letterlijk en figuurlijk in een andere wereld. Oké, het 
is nog niet zo erg als de gated communities in Amerika. 
Maar met de groei van het aantal buurten met een eigen 
buurtpreventieteam, begint het er zo langzaamaan wel 
op te lijken. 

Aan de randen van Nederland leiden vergrijzing, krimp 
en ontgroening soms tot schrijnende toestanden.  
Jongeren trekken weg voor hun studie en keren niet 
terug naar hun nest. Door de leegloop zijn ook onder-
wijs, retail en horeca vertrokken. De dorpen zijn geen 
aantrekkelijke vestigingsplaatsen meer. Voor de weinige 
publieke voorzieningen die er nog zijn in de regio, moe-
ten mensen vaak ver reizen. In de randen van Nederland 
ontstonden spookdorpen, net als in heel Europa. Daar 
komt ook nog het aan zorgpersoneel en onderwijzers. 
Voor het schaarse personeel zijn er in Nederland ge-
noeg vestigingsplaatsen die aantrekkelijker zijn dan de 
leeggelopen dorpen. Door het vertrek van de vele jon-
geren, is de mantelzorg in sommige delen van het land 
volstrekt ontoereikend. De achtergebleven ouderen zijn 
dan ook sterk op elkaar aangewezen.

Digitale samenleving als basis voor eigen regie

Sinds 2031 heeft Nederland de koppositie in digitalise-
ring overgenomen van voorloper Estland, dat decennia-
lang als voorbeeld werd gepresenteerd. Voor die tijd 
had de politiek het wel veel over het belang van digita-
lisering, maar er bleek een perfecte digitale storm nodig 
om daadwerkelijk in actie te komen. 

De digitale en conventionele dienstverlening van de 
overheid was lange tijd ondermaats. Dat leidde tot 
groeiende frustratie en wantrouwen bij burgers. Door-
dat de overheid haar legacy-systemen te lang aanhield, 
zette zij zichzelf buitenspel als aantrekkelijke werkgever 
voor jonge IT-specialisten. Opleidingen in program-
meertalen en methodieken van deze oude systemen 
werden stopgezet. Ze boden nauwelijks nog toekomst-
perspectief voor studenten.

De laatste grote wijzigingen in de overheidssystemen 
werden doorgevoerd om te kunnen voldoen aan Euro-
pese eisen voor transparantie, privacy en interoperabi-
liteit. Maar de software was verouderd en het beheer 
gebrekkig. Daar hadden specifieke groepen burgers 
herhaaldelijk actief en publiekelijk veel schade van. 

Een virtuele burgerinterventie
Direct na de landelijke verkiezingen van 2028 pleegde 
een groep Nederlandse hacktivists en White Hat hackers 
een virtuele burgerinterventie. Deze werd later bekend 
als ‘de langste mars op het Malieveld’. Drie maanden 
lang nam deze groep betrokken, bezorgde burgers de 
controle over van de systemen bij de Belastingdienst, 
SVB, Politie en de stad Den Haag. Eerst wilde de over-
heid de hackers vervolgen. Maar toen kwam naar buiten 
hoe gebrekkig het Nederlandse ICT-landschap was, en 
hoe slecht onze persoonlijke data beveiligd waren. Door 
de publieke verontwaardiging en steun die dat oplever-
de, gingen ze vrijuit.
De virtuele interventie leidde ertoe dat digitalisering 
eindelijk een centraal thema werd in het nieuwe regeer-
akkoord. Een dwingende suggestie vanuit de hackers 
leidde tot de aanstelling van een staatsminister voor Di-
gitalisering. Deze ‘digital native’ kreeg het mandaat en 
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budget om over regeertermijnen heen de digitalisering 
van Nederland te realiseren. De basis voor wat we nu 
kennen als eHolland was gelegd.

Sturing op een digitale samenleving
eHolland bleek een sterk positief effect te hebben op 
overheid, bedrijven en burgers. De Watersnoodramp 
van 1953 leidde destijds tot een professionalisering van 
het opdrachtgeverschap bij projecten voor de infrastruc-
tuur. Hetzelfde gebeurde exact 75 jaar later bij digitali-
seringsprojecten. De overheid werd een aantrekkelijke 
werkgever. Daardoor kon ze eindelijk de regie nemen 
bij IT-projecten. Ze nam afscheid van een aantal grote 
gevestigde leveranciers. De open opzet van het eHol-
land-programma gaf voor het eerst ruimte aan startups 
en scale-ups om direct bij te dragen aan overheidspro-
gramma’s.5

Net als na 1953 groeide de gemeenschapszin rondom 
dit project. Naast bedrijven spelen grote groepen bur-
gers een actieve rol bij het voorstellen en (beta)testen 
van nieuwe digitale diensten voor het eHolland-plat-
form. Digibeten krijgen een rol bij de acceptatietest van 
elke nieuwe digitale dienst. Daardoor vindt ook deze 
groep aansluiting bij de digitalisering van Nederland.

Centrale aanpak van essentiële bouwstenen
De opzet van eHolland is geïnspireerd op cloudplat-
forms uit de jaren 20, zoals AWS van Amazon en Azure 
van Microsoft. Elke digitale dienst van de lokale en cen-
trale overheid, en van de gezondheidszorg en het on-
derwijs, draait op dit platform. Hiermee kan de overheid 
veel essentiële aspecten van haar digitale dienstverle-
ning centraal regelen, en onafhankelijk maken van de 
specifieke functie van een systeem of de verantwoorde-
lijke minister. Ontwikkelaars kunnen heel simpel (tijdelijk) 
capaciteit opschalen voor wanneer we digitaal mogen 
stemmen, of voorzieningen treffen voor toegankelijk-
heid en meertaligheid van diensten. Complexe en ge-
voelige zaken als cybersecurity, privacy, interoperabiliteit 
en data-integriteit worden vanuit één expertisecentrum 
beheerd. Daardoor gebruikt elke digitale dienst altijd 
de laatste versies. Hiervoor werden het Nationaal Cyber 
Security Centrum (NCSC) en Digital Trust Center (DTC) 
samengevoegd. Door bundeling van expertise werd het 
publieke debat over inzet van zaken als gezichtsherken-
ning beter gevoerd, en kan dit alsnog worden ingezet 
voor identificatie.
De aanvankelijke investering in eHolland was groot. Maar 
de modulaire opbouw en centrale regie zorgden voor 
een enorm sprong in efficiency, bij zowel het beheer als 
het ontwikkelen van nieuwe diensten. Doordat het plat-
form is ontwikkeld vanuit een ‘schone lei’-benadering, 
kunnen de nieuwste technologieën en ontwikkelme-

Digitale samenleving

Eigen regie
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thodieken worden gebruikt. In navolging van e-Estonia, 
en om toekomstige compatibiliteit te bevorderen, is het 
KSI-blockchain ingezet. Ook is bij de opzet van eHolland 
sterk ingespeeld op de ‘no-code’-beweging die begin 
jaren 20 opkwam. Het ontwikkelen van nieuwe diensten 
is daardoor laagdrempeliger en vereist minder scholing. 
Een bredere groep mensen kan er dus mee aan de slag. 
De overgang van de legacy-systemen naar de diensten 
die draaien op eHolland, ging boven verwachting goed. 
Essentieel hiervoor bleek de aanpak waarbij de nieuwe 
diensten enige tijd parallel draaien. Ook werden er 
meerdere publieke trials uitgevoerd vóór een volledi-
ge uitrol en migratie. In 2030 deden inwoners van Gel-
derland als eerste hun loonaangifte via eHolland. Het 
eHolland project genoot toen nog van de sterke saam-
horigheid bij burgers. Daardoor zijn problemen bij deze 
trials breed geaccepteerd en op een positieve manier 
opgepakt. 

Zodra de essentiële diensten van de centrale overheid 
waren gemigreerd, is de volgende fase van eHolland in-
gezet. Dit keer werd inspiratie gevonden in de wereld 
van Customer Relationship Management (CRM) en is vol 
ingezet op mass personalization. Hierdoor kan de over-
heid elke burger een persoonlijke en relevante dienst-
verlening bieden, en over elk kanaal op dezelfde manier 
communiceren. 

In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven is een vir-
tuele assistent ontwikkeld. Deze helpt elke burger in zijn 
interacties met de overheid, de gezondheidszorg en het 
onderwijs. Bovendien past hij zich aan aan de levensfase 
van de burger. Algoritmes die hierbij worden ingezet, 
worden als open source voor het publiek beschikbaar 
gesteld en staan open voor verbetering.

Deze slimme assistent kan proactief handelen en ope-
reert uit naam van de burger. Daardoor verandert het 
sentiment van burgers over veel verplichtingen die ze 
hebben richting de overheid. Vertrouwen in de virtuele 
assistent nam een grote vlucht door de invoering van 
een alarmfunctie. Deze informeert burgers zodra een 
ambtenaar ongevraagd toegang probeert te krijgen tot 
hun dossier. We verlenen tenslotte zelf toestemming om 
bepaalde data te delen, en met wie.

Ook heeft de overheid beter en sneller inzicht in het ef-
fect van alle interacties met haar burgers. Daardoor kan 
ze eerder bijsturen of tot interventies besluiten. Op indi-
vidueel niveau kan bijvoorbeeld hulpverlening meer op 
maat en eerder worden gestart. En op collectief niveau 
kan het beleid sneller worden gewijzigd.
 
In een derde fase wordt eHolland de komende jaren de 
privacy broker voor burgers. Alle privacydata die priva-
te en publieke partijen van burgers willen vastleggen, 
moeten ook kunnen worden vastgelegd en beheerd 
via eHolland. De locatiegegevens van de mobiele tele-
foon, de video-opnamen van de elektrische auto of de  
trackinggegevens van online adverteerders zijn allemaal 
centraal in te zien en door de burger zelf te verwijderen 
vanuit eHolland. Ook de data die bij de betreffende par-
tij liggen worden daarmee verwijderd. Nederland vormt 
hiermee een proeftuin voor het EU-beleid om de datako-
lonisatie van Europa verder tegen te gaan. Daarbij is het 
uitgangspunt dat de burger zelf de regie moet hebben.

Hoe blijf ik digitaal vaardig en verbonden?
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Maatschappelijke discussie over uitgaven 

De discussies over maatschappelijke uitgaven lopen al 
jaren hoog op. In tijden van schaarste lijkt geen enkele 
keuze voor iedereen goed uit te pakken. Dat de vergrij-
zing mede leidde tot een onevenredige groei van de 
zorgkosten, was allang algemeen bekend. Maar dat be-
tekent niet dat we accepteren dat deze maar ongebrei-
deld groeien! Zeker niet als tegelijk de ervaren kwaliteit 
afneemt door de lange wachtlijsten voor cruciale behan-
delingen. En inmiddels heeft 42 procent van de bewo-
ners in de grote steden en in de randen van Nederland 
geen eigen huisarts meer. 

Door de digitalisering kunnen we veel zaken een stuk 
efficiënter regelen. Maar een verpleegkundige kan niet 
ineens tien mensen tegelijk wassen. Veel kan goedko-
per, maar de salariskosten in de (ouderen)zorg blijven 
daardoor in verhouding stijgen. Het is de tijdbom on-
der de langdurige zorg. We realiseerden ons al jaren 
dat persoonlijke zorg een zeer exclusief product is dat 
je doordacht moet inzetten. Om de gezondheidszorg op 
hetzelfde niveau te houden moest er meer geld naartoe, 
maar helaas waren er meer maatschappelijke uitdagin-
gen. En moesten we keuzes maken. 
Jongerenpartijen zetten stevig in op investeren in on-
derwijs als essentiële basis voor onze economie en kan-
sengelijkheid. En jongeren en ouderen vinden elkaar in 
de noodzaak tot investeren in de woningmarkt. Tenslot-
te hebben beide generaties moeite met het vinden van 
passende huisvesting. Ouderen vechten voor indexering 

van hun pensioenen en AOW. Onze grootschalige digi-
taliseringsslag sloeg een flink gat in de budgetten en 
vraagt ook om grote investeringen op het gebied van 
cybersecurity. En ook de klimaatmaatregelen kunnen 
we niet links laten liggen. We doen dit vooral vanuit fi-
nancieel perspectief. De oplopende energiekosten zijn 
voor veel mensen onbetaalbaar. En net als de rest van 
Europa wil Nederland geen speelbal zijn van de geo-
politieke grillen van grote olieproducerende landen. De 
grootschalige investeringen in duurzaamheid van het 
kabinet-Rutte IV begin jaren 20, zijn echter inmiddels 
gehalveerd. En hoewel we door verduurzaming minder 
afhankelijk zijn dan 20 jaar geleden, zijn we nog steeds 
kwetsbaar. Daarbij moesten we investeren in het Del-
tafonds voor klimaatadaptatie om onze dijken, duinen, 
dammen en overige infrastructuur op peil te houden 
voor bescherming tegen de toenemende wateroverlast. 

Met de versnipperde politiek weet je nooit zeker waar 
je aan toe bent. De verschillende kabinetten hebben 
elk hun eigen prioriteitenlijstjes. En om in populariteit 
te winnen, proberen ze vaak wijzigingen van vorige ka-
binetten terug te draaien. Dat doen ze vanuit de diep-
gewortelde overtuiging dat investeringen beter kunnen 
gaan naar prangende kortetermijnvraagstukken, dicht 
bij huis. 

Tweedeling neemt toe

Sociale zekerheid onder druk
Vanuit een forse bezuinigingsslag (onder druk van de 
economie en de stijgende sociale lasten) zijn verschil-
lende collectieve sociale voorzieningen versoberd. Het 
vangnet is verder gekrompen. De uitgaven aan sociale 
zekerheid en zorg groeiden door de bezuinigingen be-
perkt: van 47,1 procent van de totale overheidsuitgaven 
in 2020, naar 49,8 procent in 2040. Veel van de toesla-

Hoe kan digitalisering bijdragen aan kwaliteit 
van leven en de sociale betrokkenheid van 

mensen van alle leeftijden?
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gen, zoals voor zorg, huur en kinderopvang, groeiden 
niet mee met de stijgende huurprijzen en zorgkosten. 
De hoogte van de WW, bijstand en AOW blijven achter 
bij de ontwikkeling van arbeidsinkomens. Het lukte de 
afgelopen 20 jaar slechts zes keer om inflatiecorrectie 
toe te passen op deze uitkeringen. Om toch de grote 
groep die er aanspraak op doet te kunnen bedienen, 
moet iedereen het met minder doen. Door de verso-
berde voorzieningen, in combinatie met gemiddeld 2,5 
procent inflatie per jaar, daalde van een grote groep Ne-
derlanders het besteedbaar inkomen relatief. Mensen in 
de bijstand zagen het de afgelopen 15 jaar dalen met 
9,4 procent. 

Al jaren stegen de topinkomens onevenredig, mede on-
der druk van de internationalisering. Maar zoals Thomas 
Piketty al begin jaren 10 inzichtelijk maakte, zorgde voor-
al het verschil in rendement op vermogen ten opzichte 
van dat op arbeid voor een toenemende tweedeling. En 
ondanks alle waarschuwingen, groeiden deze inkomens-
verschillen binnen de samenleving alleen maar verder. 
Dit is duidelijk zichtbaar in de positie van Nederland op 
de Gini-index – een maat voor de inkomensongelijkheid 
in een land. Daarop steeg Europa in het algemeen. En 
Nederland in het bijzonder: van 28,1 (2018) naar 34,6. 
Nederland is inmiddels een goede middenmoter, tus-
sen Oost-Europese landen als Polen en Bulgarije. Vooral 
mensen met een laag inkomen en zonder baan hebben 
het zwaar, door de minimale financiële ondersteuning 
die zij nog ontvangen. En door de kwalitatieve mismatch 
op de arbeidsmarkt, leven behoorlijk veel mensen in ar-
moede en een uitzichtloze situatie. 

Deze permanente onzekerheid over de toekomst ver-
taalt zich in onvrede, onbehagen en een gebrek aan re-
gie en grip. Het tentenkamp rondom de Euromast, zoals 
we dat voorheen alleen kenden uit Amerikaanse steden, 

legt duidelijk de schrijnende situatie van sommige men-
sen bloot. De verontwaardiging is groot: hoe hebben 
we het als een van de meest welvarende landen zover 
kunnen laten komen? De dagelijkse protesten eindigen 
vaak in een confrontatie met de ME. De politie is met 
eHolland sterk gedigitaliseerd, heeft goed zicht op de 
ontwikkelingen op sociale media en weet dreigemen-
ten snel te herleiden. Toch kan ook zij niet voorkomen 
dat politici en publieke dienstverleners steeds vaker na 
bedreigingen besluiten om hun taken neer te leggen. 

De groep hulpafhankelijke mensen die het niet lukt ei-
gen regie te voeren en de financiën nog rond te krijgen, 
groeit. En het aantal mensen, onder wie veel ouderen, 
dat vanwege schulden onder bewindvoering staat, ver-
drievoudigde de afgelopen 20 jaar tot meer dan een 
half miljoen. 

Om de zorgkosten te beteugelen verhoogde de over-
heid het wettelijk verplichte eigen risico op de zorgver-
zekering sinds 2026 elk jaar met 95 euro, tot 755 euro 
in 2029. Doordat sinds 2029 ook nog de indexering is 
toegepast, is de eigen bijdrage nu 990 euro. Doel was 
het zorggebruik terug te dringen, wat goed is gelukt. 
Een bijkomstigheid is dat de groep zorgmijders ook 
flink groeide. Door de benauwde financiële situatie, de 
opstapeling van problemen en stress, is het voor deze 
groep lastig gezond te leven, gezonde voeding te be-
talen en goede huisvesting te regelen. Het uitstel van 
zorg en de ongezonde leefstijl leiden uiteindelijk tot een 
grotere vraag naar formele zorg. En tot een toenemend 
aantal mensen dat in de acute zorg terechtkomt. Mensen 
uit die kwetsbare groepen en wijken krijgen inmiddels 
21 jaar eerder een eerste chronische ziekte dan mensen 
in welgestelde wijken. Experts vragen zich af of al deze 
maatregelen nu uiteindelijk wel zo gunstig zijn.
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Ook mensen die wel zelfredzaam zijn voelen zich soms 
stuurloos, als zij hulp nodig hebben maar het niet lukt dit 
(voldoende) te organiseren. Hulp is niet altijd beschik-
baar of toegankelijk, dus doen ze het maar zelf.6 Leunen 
op wat ooit de verzorgingsstaat heette, is er niet meer 
bij. Dat was een mooie droom uit een ver verleden, toen 
economische groei en groei van de beroepsbevolking 
dat mogelijk maakten. Het is voor iedereen duidelijk dat 
de staat niet meer voor die verzorging kan zorgen. Maar 
de onvrede, onzekerheid en verontwaardiging zijn er 
niet minder om. 

Solidariteit onder druk door vergrijzing
Oudere mensen hebben een lastige positie in de sa-
menleving. De beeldvorming over hen heeft te lijden 
onder de digitalisering waarin niet iedereen meekomt, 
hun economische situatie, en de druk op sociale lasten 
voor jonge generaties. Ouderen worden ofwel gezien 
als pensionado’s die een luxe en vrij leven leiden, reizen 
of genieten van hun tweede huis elders op de wereld, 
ofwel als kwetsbare, afhankelijke mensen die vrijwel 
niets meer bijdragen en voor wie vooral moet worden 
gezorgd. 

De AOW-leeftijd is inmiddels 71 jaar, in gelijke tred ge-
stegen met de stijgende levensverwachting. We moeten 
steeds langer doorwerken om in ons levensonderhoud 
te voorzien. Mensen met de juiste competenties hebben 
het werk voor het uitzoeken. Voor de meeste bijna-ge-
pensioneerden is het echter lastig een passende baan te 
vinden. In 2024 werd de IOW (Wet Inkomensvoorziening 
Oudere Werklozen) afgeschaft. Hij werd namelijk onbe-
taalbaar. De schrijnende situaties van ouderen die niet 
meer aan de bak komen en het in de bijstand uitzitten tot 
aan de AOW-leeftijd, nemen we op de koop toe. 

De AOW is nauwelijks bijgesteld aan de inflatie. Dat 
maakt de noodzaak om te sparen voor de oude dag gro-
ter dan ooit. En de dekkingsgraad van pensioenfondsen 
liet het sinds 2024 niet meer toe om volledige indexe-
ring te realiseren. Daardoor daalde het besteedbaar in-
komen van gepensioneerden de afgelopen 15 jaar met 
16,4 procent. De meeste mensen zijn er inmiddels aan 
gewend dat de oude dag veel eigen investering vraagt. 
Wie werkt, kan pensioen opbouwen via de werkgever. 
Maar veel mensen kunnen niet voldoende sparen voor 
hun oude dag – hun inkomen is te laag of ze hebben 
geen (vaste) baan. Via MijnPensioen kan iedereen direct 
zien hoe hij ervoor staat en dat is soms schrikken. Op 
digitale platforms ontstaan veel initiatieven voor geza-
menlijke Oudedagsfondsen. Via zo’n collectief sparen 
gelijkgestemden voor hun eigen pensioen. Slimme digi-
tale bots geven mensen laagdrempelig individueel pen-
sioenadvies. Dit vergroot kennis en stimuleert om zelf te 
sparen voor de laatste fases van het leven.
Jongere generaties vragen zich al jaren af waarom zij moe-
ten bijdragen aan een dure pensioenvoorziening voor 
mensen die hun schaapjes allang op het droge hebben.7 

Afhankelijke AOW’erWelgestelde pensionado
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Waarom ontvangen mensen met veel vermogen of een 
eigen huis AOW? Zij redden het toch prima? Veel partij-
en hebben de afschaffing van de AOW voor vermogen-
de ouderen in het verkiezingsprogramma opgenomen. 
Structurele hervorming blijft tot nu toe echter uit, door  
tegengestelde en wisselende belangen in de politiek. Maar 
dat er iets gaat veranderen, is wel de verwachting. Zelfs de 
vermogende ouderen zien er de logica wel van in.

Maar we hebben er toch recht op?
Verschillende belangenorganisaties voor ouderen en de 
ouderenpartij 60-Plus betoogden eind jaren 20 nog dat 
de babyboomgeneratie de welvaart had gecreëerd. Zij 
hadden recht op zorg, verzorging en een geïndiceerde 
AOW, vonden ze. Daarvoor hadden ze tenslotte hun hele 
leven gewerkt en betaald. 

Maar met nog maar twee werkenden op elke oudere, is 
duidelijk dat dit gewoon niet meer gaat. De grijze druk 
is te hoog. Voor mensen die hebben gespaard of vermo-
gen opgebouwd in hun woning, is het met ondersteu-
ning van familie nog wel houdbaar. De mensen die op 
late leeftijd zonder kinderen en zonder reserves zitten, 
voelen de effecten het meest.

Ervaringen delen om anderen te helpen
Vroeger kende Nederland volgens goede traditie ver-
zuilde belangenverenigingen voor ouderen. Deze fu-
seerden in de loop van de tijd, en naar het model van 
de Amerikaanse AARP (American Association of Reti-
red Persons) stelden ze zich steeds meer op als actieve 
community organisatie en belangenbehartiger. De zoge-
naamde Nederlandse Associatie voor Zeventigplussers 
(NeAZ) is met ruim 1 miljoen leden ook een invloedrijke 
inkoper van producten en diensten. Daarnaast zette de 
NeAZ begin jaren 30 een online vitaliteitsuniversiteit op. 
Leden krijgen hier laagdrempelig toegang tot medische 
kennis en gezondheidsinformatie. Wetenschappelijke 
verenigingen en academische centra werken hier graag 
aan mee. En menig ziekenhuis verwijst patiënten naar de 
community. Er is kennis te vinden over uiteenlopende 
onderwerpen die te maken hebben met gezondheid. 

Behalve een bron voor betrouwbare informatie en on-
dersteuning, groeide door de omvang van het aantal 
leden het platform ook uit tot een geweldig digitaal plat-
form waar ouderen elkaar op wijk- of dorpsniveau vin-
den. In samenwerking met buurtverenigingen en (lokale) 
retailers ondersteunt het platform lokale verbondenheid 
en saamhorigheid. Dit initiatief wordt ondersteund door 
een landelijke supermarktketen en fietsenmerk. Want re-
ken maar dat de groep ouderen ook een interessante 
consumentengroep vertegenwoordigt. 

Zelfredzaam beleid versterkt ongelijkheid tussen arm 
en rijk, en tussen mensen met en zonder eigen kring
In Nederland is het beleid gericht op zelfredzaamheid. 
De overtuiging is dat digitalisering mensen de moge-
lijkheid geeft eigen regie te voeren. Ook op late leeftijd. 
In de eerste plaats zijn we afhankelijk van eigen kunnen 
en eigen netwerk.

Hoe blijf ik in contact met mensen van 
andere leeftijden?

Hoe kunnen we solidariteit tussen generaties 
versterken?
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Wie geen eigen netwerk heeft, heeft het lastig. Mensen 
met een hoog inkomen kunnen het zich veroorloven 
hulp te betalen als zij geen beroep kunnen of willen 
doen op naasten, of als een ‘eigen kring’ ontbreekt. Maar 
voor mensen met een laag inkomen zijn de keuzes be-
perkt. Zij moeten een beroep doen op mensen dichtbij. 
Veel mensen in de derde en vierde levensfase voelen zich 
bezwaard om hulp te vragen aan familieleden. Zij stellen 
de hulpvraag vaak te lang uit. Uit schaamte, of uit trots.8

Digitaal wordt veel hulp aangeboden. Maar ook daar 
blijft de hulpvraag te vaak lang uit. Ouderen hebben al 
hun halve leven te maken met digitalisering. Toch heb-
ben ze steeds meer moeite echt van virtueel te onder-
scheiden bij sommige van de AI-gedreven persoonlijke 
diensten in de virtuele assistent. Door deze verwarring 
komt de hulpvraag vaak te laat of verkeerd aan. De druk 
op crisisdiensten is sterk toegenomen en oproepen wor-
den ook daar digitaal opgestart. Contact van mens tot 
mens is er gewoon niet meer altijd bij.

Actief voorbereiden op ouder worden en zelfredzaam 
blijven
Het was al jaren een doorn in het oog dat veel Neder-
landers zich nauwelijks voorbereiden op hun derde en 
vierde levensfase. Als kind ontwikkelen wij ons in het ba-
sisonderwijs en met onze vervolgopleidingen bereiden 
we ons voor op het werkende leven. En daarna gaan 
we wonen in de buurt van werk en denken we na over 
stappen in onze carrière. Wanneer we een gezin starten 
maken we keuzes. Over waar we willen wonen, hoeveel 
we willen werken en hoeveel we kunnen sparen voor de 
studie van onze kinderen. Maar op onze laatste levensfa-
ses leken we ons nauwelijks voor te bereiden. Kinderen 
zien het vaak al van verre aankomen dat hun ouders niet 
bereid zijn te verhuizen. En dat ze uiteindelijk eenzaam 
en alleen eindigen in hun te grote huis.

Sinds 2030 is daarom elke vijftiger verplicht zich bewust 
voor te bereiden op de derde en vierde levensfase. 
Hiervoor moet iedereen een plan maken en online in-
dienen – in eerste instantie nog bij de gemeente, maar 
later via eHolland. Inmiddels is aangetoond dat goede 
voorbereiding op de volgende levensfases leidt tot  
langere zelfredzaamheid, en dat het kosten kan bespa-
ren. Toen het plan onder de noemer ‘Klaar voor de Vol-
gende Fase’ (KvVF, in de volksmond ook wel genoemd: 
‘diploma voor de derde helft’) in 2030 werd geïntrodu-
ceerd, leidde dit in eerste instantie tot weerstand. Inmid-
dels ziet het merendeel van de Nederlandse bevolking 
de waarde ervan in. Vooral doordat veel vijftigers zelf 
geconfronteerd worden met de slechte voorbereidingen 
die hun ouders getroffen hebben. En met de problemen 
op het gebied van financiën, huisvesting en gezondheid 
die dit met zich meebrengt. Ze hadden graag gezien 
dat hun ouders eerder keuzes hadden gemaakt om zich 
voor te bereiden op een actieve en gezonde oude dag. 
Als je daar pas op je zestigste aan begint, ben je te laat.

Het verplichte KvVF is onderdeel van een grotere inzet 
op reablement. In navolging van de succesvolle inzet 
van Zweden en Denemarken op reablement en de sti-
mulans vanuit de Europese Commissie, heeft ook Neder-
land hier stevig op ingezet. Doel is mensen zo onafhan-
kelijk mogelijk te maken van zorg, en de toenemende 
behoefte aan langdurige zorg tegen te gaan. Naar het 
voorbeeld van Denemarken is de vrijblijvendheid eraf. 
De invoering door de overheid is ondersteund door de 
verschillende beroepsgroepen en vakbonden. 

Bij transitiemomenten in ons leven, zoals het krijgen 
van een ziekte of verlies van een partner, is op basis van 
onze digitale persoonlijke data snel inzichtelijk welke in-
terventies nodig zijn om weer zelfredzaam te worden en 
blijven. Wie altijd al veel kookte en actief is in de lokale 



Klaar voor de volgende fase (KvVF)
In 2030 is een wet ingevoerd die elke vijftiger verplicht 
zich voor te bereiden op de volgende fase. De gedachte 
is dat we door een bewuste voorbereiding op de derde 
en vierde levensfase, onze zelfredzaamheid verleng- 
en. Vragen en keuzes als: waar ga je wonen? Hoe sta 
je er financieel voor – nu en over 20 jaar? Heb je een  
sociaal netwerk en hoeveel interacties vinden daarbin-
nen plaats? Hoe geef je zin aan je leven als je zou stop-
pen met werken? Wat doe jij eraan om gezond en actief 
te blijven? Hoe burger je op een goede manier uit als 
de tijd komt? Wie is mijn gemachtigde als ik zelf mijn 
wensen niet meer kenbaar kan maken door ziekte of af-
takeling?

Alsof het een ouderwetse belastingaangifte is, moeten 
we op ons vijftigste voor de eerst keer een KvVF-plan in-
dienen. En daarna moeten we er elke vijf jaar een check-
in op doen. Bij de start van KvVF gingen nog veel zaken 
handmatig. Een KvVF-organisatie werd opgezet voor de 
controle en opvolging van alle ingediende plannen. Nu 
verloopt alles via eHolland. Hiermee komen er ook veel 
meer data beschikbaar. Dat dwingt ons steeds meer de 
realiteit onder de ogen te zien. En de KvVF’s worden er 
steeds accurater door.

Gezond en Vitaal
Alsof je weer gekeurd wordt voor de militaire dienst-
plicht, moet je binnen één maand na je vijftigste verjaar-
dag een uitgebreide fysieke en mentale check-up doen. 
Op basis van de resultaten ontvang je een advies om 
je mentale en fysieke gezondheid op peil te houden. 
Mocht de score daartoe aanleiding geven, dan wordt 
er een online coach toegevoegd aan jouw virtuele as-
sistent. Deze helpt om dagelijkse verbeteringen door te 

 

voeren. En hij zorgt dat je bijvoorbeeld bij een sport-
school in de buurt terecht kunt. Of dat je je inschrijft bij 
een padelclub.

Financiële Toekomst Planner
Elke financiële dienstverlener heeft een koppeling naar 
eHolland. Daarmee heeft iedere burger een persoonlijke 
financiële omgeving. Belangrijk onderdeel is de Financi-
eel Voorspeller. Die toont niet alleen toekomstige inkom-
sten, maar ook een prognose van verwachte uitgaven. 
Behalve het recente verleden en leefstijl, wordt ook een 
prognose gemaakt van de gewogen levensverwachting 
van het hele huishouden. Dat gebeurt door verloop en 
vitaliteitsscores van elk huishouden in de tijd mee te ne-
men. 

Huisvesting en Leefomgeving
Naast een duurzaamheidslabel hebben woningen in-
middels ook een label dat de levensloopbestendigheid 
aangeeft. Op basis van een adres is direct duidelijk in 
welke mate een woning aanpasbaar is. En ook hoe de 
buurt scoort op voorzieningen en sociale cohesie voor 
ouderen. Concreet kan de KvVF je adviseren een keuze 
te maken om te verbouwen of te verhuizen. Het geeft 
ook inzicht in de financiële haalbaarheid daarvan. 

Socio-Graaf
In het plan wordt ook gevraagd om je sociale netwerk 
te beoordelen. Op basis van het type relaties, de histo-
rische band, en hoe vaak je wat voor soort interacties 
hebt, ontwerp je een persoonlijke Socio-Graaf. Hiermee 
wordt inzichtelijk waar en wanneer er mogelijke gaten 
in je sociale vangnet ontstaan. En wordt een aantal sug-
gesties gedaan om je netwerk te versterken. Daarnaast 
word je gevraagd om vijf potentiële mantelzorgers op te 
geven – een lijst die bij elke vijfjaarlijkse check-up con-
creter wordt.
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carnavalsvereniging, krijgt geen kookcursus of uitnodi-
gingen om het sociale netwerk uit te breiden. Je krijgt 
bewezen interventies, die gericht aansluiten op je per-
soonlijke behoeften.

De afgelopen tien jaar ontstonden er voor elke groep 
in de samenleving (lokale) digitale communities. Daarin 
delen mensen inzichten over hun plan van aanpak, en 
vragen ze advies aan anderen. Het leidt soms tot spon-
tane ontmoetingen in de wijk. Dan denken mensen met 
elkaar mee en delen ze kennis over volgende levens-
fases. En ze bespreken bijvoorbeeld hoe ze daar in de 
eigen wijk vorm aan kunnen geven. Er zijn natuurlijk ook  
initiatieven die er een boterham aan proberen te verdie-
nen en inspelen op gemak. Een startup die samenwerkt 
met een private zorgpartij, een bank en een vitaliteits-
programma biedt het luxe ‘Totaalpakket Tweede Helft’. 
Dat bevat diensten als financiële analyse en advies op 
maat, persoonlijk beweeg- en voedingsadvies en een 
analyse van woonmogelijkheden zonder (en in de toe-
komst met) zorg. En een spaarplan om hier in de toe-
komst te gaan wonen. 

Voor sommige mensen valt er echter weinig te kiezen of 
voor te bereiden. Bijvoorbeeld mensen zonder midde-
len, werk of eigen huis. Voor hen confronteren de goed-
bedoelde adviezen ze vooral met hun soms uitzichtloze 
situatie. Sommigen voelen zich dan vooral aan hun lot 
overgelaten. En in leeggelopen dorpen kun je wel dro-
men van doorstromen naar een levensfasebestendige 
woning, maar als niemand jouw huis wil kopen moet je 
blijven zitten waar je zit.

Jong en oud helpen elkaar
In deze schaarse tijden hebben we allemaal zo onze 
zorgen. Ouderen zijn onzeker over het sociale vangnet, 
de hoge pensioenleeftijd, de druk op de zorg en het 
behouden van een baan. Jongeren liggen wakker van 
het vinden van woonruimte, een baan, en het afbetalen 
van studieschulden. Maar op sommige plekken wordt 
de gedeelde onzekerheid juist een bron van solidariteit.9

Via digitale burgerplatforms vinden mensen van alle 
leeftijden elkaar om te voorzien in hulp. Of gewoon in 
praktische zaken zoals het delen van een huis of zinvol-
le tijdsbesteding. Bij gebrek aan passende woonruimte 
verhuren mensen op hoge leeftijd zonder kinderen of 
kleinkinderen bijvoorbeeld een deel van hun huis aan 
een jong gezin. In de eerste instantie om het pensioen 
aan te vullen, maar in de praktijk zorgt dit vaak voor uit-
ruil van hulp. Oppassen op de kleine bijvoorbeeld.

Een opkomende groep granfluencers heeft via platforms 
een groot bereik. En slimme combinaties van jong en 
oud beginnen startups gericht op de enorme oudere 
doelgroep en hun specifieke behoeftes.10 De diensten 

Hoe wil en kan ik mijn volgende levensfase 
invullen?

Hoe bevorderen we voorbereiden op 
ouder worden, welke aandacht is er voor 

preventie en leefstijl? Hoe creëren we 
individuele bewustwording over toekomstige 

woonbehoeften?
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zijn zo aantrekkelijk dat ze de vraag haast niet aankun-
nen. Vele zijn inmiddels doorgegroeid naar scale-up. 

Arbeidsmarkt in disbalans: kwalitatieve mismatch
De sterke digitalisering maakte ons werk complexer en 
technischer. De vraag naar technisch geschoolde men-
sen groeit. En ondanks de enorme toename aan tech-
nische opleidingen, is het tekort inmiddels ruim 60.000 
mensen. Dan gaat het onder meer om programmeurs, 
data-analisten en data-architecten. Natuurlijk zijn voor 
veel banen geen mensenhanden meer nodig door ro-
botisering en digitalisering. Maar juist daar is weer een 
tekort aan hoogopgeleide specialisten die de robots 
programmeren en besturen. Zo is inmiddels de zorg een 
groot afnemer van digitale oplossingen. Hier is de vraag 
naar medisch technologen en data-architecten ontzet-
tend toegenomen.

Voor hogeropgeleiden met interesse in digitalisering 
en innovatie, zijn er ontzettend veel mooie en goedbe-
taalde banen. Werkgevers proberen goed personeel te 
behouden met riante voorwaarden, een goed salaris 
en extra opleidingsmogelijkheden. Het behouden van 
goed personeel is essentieel voor de toekomst van hun 
onderneming. 

Werkgevers zoeken wereldwijd. Door de enorme sprong 
in digitalisering en werken op afstand (waarbij het door 
mixed reality voelt alsof je bij elkaar aan tafel zit), kiezen 
werkgevers vaak voor offshoring. Waarom investeren in 
bij- en omscholing als er mensen met de juiste kennis op 
afstand kunnen worden ingezet? 

Ook in de zorg blijft de behoefte aan personeel groot. Dit 
ondanks veel arbeidsbesparende maatregelen, zoals de 
efficiënte inrichting van zorg en monitoring op afstand. 

ScootyShare
Een succesvolle scale-up is ScootyShare: deel-
bare (autonome) scootmobielen die slim zijn ge-
positioneerd in woonwijken met veel ouderen. 
De scootmobiels moeten goed zijn afgestemd 
op de gebruiker in besturing, zitting, comfort en 
snelheid. Daarom worden ze geactiveerd met een 
app waarin je digitale identiteit is opgeslagen. Ze 
rijden zelfstandig naar de locatie waar de oudere 
zich bevindt, en passen zich automatisch aan de 
gebruiker aan. Ze kunnen alleen worden gereser-
veerd en van het slot gehaald vanaf een bepaalde 
leeftijd, of door mensen met een beperking. Voor 
mensen met een kleine beurs zonder vervoermid-
del, is het deelsysteem een uitkomst. 

Andere voorbeelden van dienstverlening die een 
vlucht nemen zijn levering van driewielers en maal-
tijdbezorging. En gek genoeg ook de vraag naar 
dierenartsen. Met de vergrijzing nam de behoefte 
aan honden en katten enorm toe. Deze huisdieren 
leveren namelijk een geweldige bijdrage aan het 
in beweging blijven, en aan het contact maken met 
buurtbewoners.
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Een enkele zorgorganisatie weet de werkomstandig- 
heden, ondanks de focus op efficiëntie, echt aantrekke-
lijk te maken voor haar personeel. Een vaste baan geeft 
zekerheid. Maar veel verpleegkundigen en verzorg- 
enden weten goed wat ze waard zijn. Zij werken als  
zzp’er, waarbij ze als PNIL’er (personeel niet in loon-
dienst) hun eigen diensten kunnen bepalen en voor 
een hoger loon worden ingehuurd. Inmiddels zijn er 
regionaal meerdere digitale netwerken waarbij de ver-
pleegkundigen en verzorgenden white-label worden 
ingehuurd door verschillende zorginstellingen.

Maar niet iedereen is geschikt voor de banen die er zijn. 
Van veel mensen met een lager opleidingsniveau wor-
den de banen overgenomen door robots of digitale sys-
temen. Of ze worden verplaatst naar lagelonenlanden. 
In de flanken van Nederland zijn door de leegloop veel 
voorzieningen zoals winkels, banken en scholen verdwe-
nen. En daarmee ook veel banen. De onzekerheid voor 
deze groep Nederlanders over hun inkomen, nam de 
afgelopen jaren alleen maar toe.

Zij hebben dan ook vaak meerdere kleine banen naast 
elkaar. Om de eindjes aan elkaar te knopen, maar ook 
om het langer vol te houden. Met stapelbanen, hybride 
banen en het doen aan multi-jobbing maak je eenzijdig 
en zwaar werk aantrekkelijker en behapbaar. Vroeger 
kon je natuurlijk altijd ‘zwart’ iets bijverdienen, door je 
inkomsten niet op te geven aan de fiscus. Maar in het 
huidige digitale tijdperk, waarbij alles wordt vastgelegd, 
is dat verleden tijd. 

Hard werken voor een goede oude dag
Voor een deel van de Nederlanders kwam de luxe van 
een pensioen de afgelopen 20 jaar steeds verder weg te 
liggen. Je kunt je alleen een pensionering veroorloven 
als je daarvoor, zelf of samen, voldoende hebt gespaard. 
Door de lage rente en de beperkte economische groei 
is er minder spaargeld en zijn de pensioenen lager dan 
gehoopt.11 Doordat het besteedbaar inkomen is afgeno-
men, kunnen veel mensen niet anders dan doorwerken. 

Nu zijn we ook vitaler en is er niets mis mee je bijdrage 
te leveren aan de economie en leefbaarheid. En aan de 
emancipatie van ouderen, die jaren hebben gestreden 
om te mogen doorwerken na hun AOW-leeftijd. Maar 
soms levert dat ook pijnlijke taferelen op. Namelijk als 
werken geen vrije keus is, maar een keiharde noodzaak. 
Om het hoofd boven water te houden. Of om de eigen 
bijdrage aan medicatie te kunnen betalen.

Kan ik zelf bepalen hoeveel en tot welke 
leeftijd ik werk? Heb ik voldoende 
(besteedbaar) inkomen? Nu en in de 
toekomst?

Hoe kunnen we als maatschappij volwaardige 
arbeidsdeelname gedurende de hele 

levensloop faciliteren? Welke huidige sociale 
structuren zijn daar nu belemmerend in? 
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Leeftijdsdiscriminatie
In onze maatschappij moet alles zo efficiënt mogelijk. 
Het vraagt veel van mensen om mee te komen in de 
24/7-economie van vandaag. We moeten stevig in onze 
schoenen staan, sociaal vaardig zijn, alert, geconcen-
treerd en snel. Niet iedereen kan het (online) tempo bij-
houden. Een steeds grotere groep valt buiten de boot. 

Mensen in de derde levensfase concurreren op de ar-
beidsmarkt met jongeren en robotisering. En veel werk-
gevers kiezen liever jonger personeel. Die hebben ac-
tuele kennis, en een lager risico op uitval door fysieke 
of cognitieve achteruitgang. Bovendien is bekend dat 
de productiviteit aan het begin van de carrière snel toe-
neemt, en aan het einde stagneert en zelfs afneemt.12 

Investeringen in scholing en vaardigheden zijn rendabe-
ler voor jonge werkenden, en daarop zetten bedrijven 
in. Het leidde tot een relatief hoge werkloosheid onder 
ouderen. Zo daalde de netto participatiegraad de afge-
lopen 20 jaar voor de leeftijdsgroep 55 tot 75 tot onder 
de 40 procent. Leuk om de pensioenleeftijd te verhogen. 
Maar uiteindelijk betekent dit gewoon dat je werkloos 
thuis zit met sollicitatieplicht, in plaats van te genieten 
van je pensioen.

In de politiek woedt al jaren discussie over het invoe-
ren van een ouderenquotum: een minimaal percentage 
ouderen in dienst. Maar die knoop werd onder geweld 
van de versnipperde politieke perspectieven niet door-
gehakt. Niemand heeft het tenslotte makkelijk. Wel zijn 
veel informele drempels weggenomen. Zo kunnen ou-
deren die dat nodig hebben ook op late leeftijd voor 
zichzelf een inkomen vergaren. Leeftijdsloos solliciteren 
is bijvoorbeeld sinds 2032 verplicht. In de praktijk heeft 
het echter weinig effect.

Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf
Burgers moeten zelf zorgen voor duurzame inzetbaar-
heid, bijvoorbeeld door omscholing en het ontwikkelen 
van hun (digitale) vaardigheden. (Om)scholing om aan 
het werk te kunnen blijven, regelen en bekostigen we 
zelf. Online wordt veel kennis gedeeld. Daarvan kan ie-
dereen gebruikmaken. 

Gezondheid, welzijn en zorg: digitaal, tenzij

Stijgende zorgkosten zo veel mogelijk beperkt door 
digitalisering
In 2040 zijn de zorguitgaven opgelopen tot 149 miljard 
euro, ruim 15 procent van ons bbp. Zowel in absolute 
als relatieve termen een majeur aandeel van het bbp. 
Maar de zorguitgaven zijn uiteindelijk niet gestegen tot 

Kan ik nog aansluiting vinden op werk en leren 
op het moment dat ik dat wil of nodig heb?

Hoe kunnen we zorgen dat mensen kunnen 
blijven ontwikkelen in alle fases van hun leven? 

Digitale community

Strijd om werk
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de voorspelde 180 miljard. Dat komt onder andere door 
de beperkte economische groei, de structurele inzet op 
digitalisering in combinatie met doelmatigheid, en kos-
teneffectiviteit. 

De besparingen staan wel op gespannen voet met het 
werkplezier van zorgverleners en de ervaren kwaliteit 
van de zorg. Tijd voor een goed gesprek is er niet. Han-
delingen van zorgprofessionals zijn puur gericht op hun 
primaire taak: zorg verlenen. En als het even kan natuur-
lijk op afstand en digitaal. Daartegenover staat dat de 
administratieve handelingen door digitalisering tot een 
minimum zijn beperkt. In 2019 werd nog berekend dat 
zorgpersoneel in de langdurige zorg 35 procent van hun 
tijd besteden aan administratieve taken. Nu is dat ge-
daald tot onder de 18 procent. Ja, soms met het gevoel 
dat je digitaal constant wordt gemonitord. Maar met als 
voordeel dat je je op je primaire zorgtaken kunt richten. 
Het sociale contact met cliënten ligt wel in handen van 
mantelzorgers en vrijwilligers. Daar is natuurlijk allang 
geen tijd meer voor.

Kosteneffectief
De afgelopen decennia is de kosteneffectiviteit van de 
zorg nauwgezet in kaart gebracht. De overheid greep 
stevig in waar zorg niet kosteneffectief was, of waar spra-
ke was van overbehandeling. Die zorg stopte en wordt 
niet meer vergoed, bijvoorbeeld waar wetenschappelij-
ke onderbouwing ontbrak.13 Dit geldt ook voor vergoe-
ding van hulpmiddelen. Gebruikelijke onderdelen van 
het dagelijks leven kwamen weer voor eigen rekening, 
zoals schoonmaken, huishoudelijke hulp en incontinen-
tiemateriaal. 

Zorglogistiek maakt efficiënte inrichting zorg mogelijk
De landelijke digitale infrastructuur eHolland was een 
belangrijk instrument voor een meer doelmatige ge-

zondheidszorg. Onze online identiteit maakt direct in-
zicht mogelijk in wie we zijn en in onze medische ge-
schiedenis. Medische gegevens kunnen bijvoorbeeld 
gemakkelijk worden gekoppeld aan ons werk, onze 
opleiding of woonplaats en ons gezondheidsgedrag. 
Door de datastructuur van eHolland-Health zijn de de-
terminanten voor ons welbevinden en onze zorgbe-
hoefte vrijwel allemaal in kaart gebracht. De overheid 
zet de samengevoegde data in voor doelmatige keuzes. 
Bijvoorbeeld over de inzet van personeel in hoogcom-
plexe zorg en voor research. 

Inmiddels hebben we per regio op basis van alle data 
een goed inzicht in de huidige en toekomstige zorg-
vraag. De regionale zorglogistieke centra ondersteunen 
de zorgpartijen om op basis van deze data de zorgpro-
cessen doelmatig in te richten. En om te plannen over de 
eigen muren heen. Vanzelfsprekend verschuift daarmee 
ook de bekostiging. Maar als het aantoonbaar beter op 
een andere plek kan worden ingezet, zijn er zelfs boetes 
aan verbonden als deze vernieuwing niet wordt doorge-
voerd. De NZa bewaakt de opschaling van aantoonbare 
best practices. De tijd dat iedereen het wiel opnieuw 
uitvindt, is inmiddels verleden tijd. 

Sommige mensen vinden dat we door onze algoritmes 
boven de menselijke maat zijn gesteld. Maar ja, de doel-
matigheid die het oplevert is haast niet te ontkennen. 
Van de besparing in administratielast bij het overdragen 
van een patiënt, konden we in de jaren 20 alleen maar 
dromen. De hoofdpijndossiers over gebrekkige inter-
operabiliteit liggen niet meer op de bestuurstafels. Met 
eHolland zijn ze eindelijk opgelost.

Zorg ontvlecht
We zorgen zinnig en zuinig. De digitale infrastructuur 
versnelde een splitsing in het curatieve zorgaanbod. De 
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ontvlechting van zorg naar acute, chronische, electieve 
en hoogcomplexe zorg zette door. Inclusief de verschil-
lende vormen van bekostiging. We zien dit ook aan de 
fysieke plek waar zorg plaatsvindt. De meeste planba-
re zorg vindt niet langer in het ziekenhuis plaats, maar 
in regionale of zelfs landelijke behandelklinieken voor 
specifieke aandoeningen. Hier wordt immers bewezen 
efficiënte en doelmatige zorg geleverd. Deze organisa-
ties nemen 50 procent van de electieve zorg voor hun 
rekening.

Op aanbesteding van de overheid zijn zes centrale mo-
nitoringscentra geopend waar multidisciplinaire teams 
chronische zorg monitoren. Deze centra zijn vooral ge-
richt op chronische zorg, maar sinds enkele jaren nemen 
ze ook de coördinatie richting het multitraumacentrum 
voor hun rekening. De chronische zorg is hierdoor ge-
deconcentreerd. Voor een groot deel wordt het in de 
‘nulde lijn’ door mensen zelf thuis georganiseerd, met 
digitale hulp op afstand. 

Voor sommige aandoeningen betekent dit 70 procent 
minder ziekenhuisbezoek. En inmiddels zien we bijvoor-
beeld 42 procent minder opnames van cardiovasculaire 
patiënten op de spoedeisende hulp. Vanzelfsprekend 
wisten we uit het buitenland dat dit soort cijfers te rea-
liseren zijn. Maar dat het in Nederland zou lukken, had 
12 jaar geleden niemand verwacht. Tenslotte hadden 
te veel partijen belang bij de oude manier van chroni-
sche zorg. Een stevige sturing vanuit de verzekeraars, 
gecombineerd met politieke steun en uiteindelijk ook 
de patiënten die de voordelen begonnen te zien, wist 
dit te realiseren. Met natuurlijk de digitale backbone als 
essentiële randvoorwaarde.

Omwille van de kwaliteit en doelmatigheid vroeg de 
inrichting van hoogcomplexe zorg om verdere concen-
tratie. Er zijn weinig ziekenhuizen niet hooggespeciali-
seerd. Inmiddels zijn er nog maar veertig ziekenhuizen, 
vijf academische ziekenhuizen en vijf multitraumacentra. 
In die laatste wordt alle traumazorg van Nederland geor-
ganiseerd. De aanrijtijd naar een ziekenhuis werd langer, 
maar dat heeft weinig effect op de kwaliteit. Ambulances 
zijn net miniziekenhuizen. Vanuit het monitoringscen-
trum wordt meegekeken, zodat er effectief kan worden 
gehandeld. Bovendien is bij een 112-melding vaak een 
drone als eerste ter plaatse om in te schatten of een 
ambulance nodig is. Door de digitalisering moeten we 
misschien langer wachten tot we een écht mens tegen-
komen, maar dan is het meestal wel meteen de juiste. 
En hij heeft direct inzicht in alle actuele patiëntendata.

Medisch specialisten zien enkel nog hoogcomplexe pa-
tiënten. De tijd dat verpleegkundig specialisten uitge-
breid persoonlijke uitleg gaven over het ziekteproces, 
is voorbij. Zo zijn ziekten als hartfalen en diabetes voor 
een groot deel zelfmanagement. Het takenpakket van 

Digitalisering

Hoe gaat 
het met u?

Schaarste menselijke 
zorg 



Deel 3: Scenario’s - Je moet zelf de slingers ophangen | 145

de verpleegkundig specialisten is beperkt tot een te-
leconsult. Bij sterk afwijkende meetwaarden wordt dat 
automatisch ingepland. Door de slimme systemen komt 
de medisch specialist zelden in beeld. Haar rol ligt voor-
namelijk in de medisch-inhoudelijke ontwikkeling van AI.

Opschaling betekent overleving
Ook in de thuiszorg is stevig geïnvesteerd in zorglogis-
tiek. Dit was vroeger een onderbelicht thema. Maar door 
de potentiële efficiencywinst, zoals we leerden van de 
transportsector, heeft inmiddels vrijwel elke zorgorgani-
satie logistieke planningsystemen en expertise in huis. 
Deze mensen verdienen zichzelf binnen de kortste tijd 
terug. Het werd ook duidelijk dat in de langdurige zorg 
een bepaalde omvang en concentratie een voorwaarde 
zijn voor goede en doelmatige zorg. Dit leidde de afge-
lopen jaren tot een nieuwe fusiegolf.

Het aantal organisaties voor verpleging, verzorging en 
thuiszorg (VVT) is afgebouwd tot 230. Ruim 150 kleine-
re organisaties gingen de afgelopen 15 jaar failliet of 
werden overgenomen. Alles op maat regelen is te duur 
geworden. En een kleinere schaal bleek onhoudbaar, 
met het toenemend aantal ouderen en de benodigde 
expertise op het gebied van digitalisering en zorgver-
nieuwing. De zorglogistieke planningsparameters laten 
zien dat het in sommige gebieden niet meer efficiënt 
is om zorg te leveren. Deze gebieden vallen dan ook 
buiten de boot. 

Daartegenover staat dat buurten met veel ouderen als 
het ware ‘verpleegwijken’ en ‘verpleegflats’ zijn gewor-
den. Daar wordt de hoogstnoodzakelijke verpleging 
thuis geleverd. Digitalisering helpt ons efficiënt te plan-
nen.

Kleinschalig wonen is ouderwets, slaapzaal het nie 
uwe credo
Enorme schaarste in personeel en budget maakt cre-
atief. VVT-organisaties experimenteerden met oplos-
singen voor de oplopende druk. Vanaf begin jaren 30 
zagen we in noordelijke provincies en Zeeland samen-
werkingen tussen VVT-organisaties die in de demen-
tiezorg van kleinschalige organisatie teruggingen naar 
grootschalig. Uit wetenschappelijk onderzoek bleek al 
decennia geleden dat grootschalige verpleeghuisaf-
delingen niet slechter zijn voor kwaliteit van leven.14 Er 
is weinig bewijs dat kleinschalige voorzieningen veel 
positiefs opleveren voor het cognitief en gedragsmatig 
functioneren van dementerenden. Wie op een slaapzaal 
slaapt met anderen, gaat ’s nachts minder snel dwalen. 
Het is bovendien goedkoper. 

Eigenlijk waren vooral professionals en familieleden 
positief over kleinschaligheid.15 Met name bij familiele-
den en mantelzorgers die kijken met ‘de gezondemen-
senbril’ leidde de bulkaanpak tot frustraties. Er waren 
zelfs doodsbedreigingen tegen bestuurders. Maar in-
middels is de helft van de verpleeghuizen in Groningen 
overgegaan naar de slaapzaalaanpak. Ook op andere 
plekken is hiermee gestart. Schoorvoetend zijn de slaap-
zalen geaccepteerd. Want wat is het alternatief als je je 
schoonmoeder de komende jaren niet thuis wil en kan 
opvangen?

Taakherschikking naar jezelf en digitalisering vangen 
deel van tekort zorgverleners op en halen druk van 
ketel
Als je zorg nodig hebt, duurt het even voordat je een 
mens tegenkomt. In eerste instantie is er een hoop di-
gitaal goed geregeld. Het beleid is: digitaal, tenzij. Ie-
dereen heeft recht op een digitale oplossing. En alleen 
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als het echt nodig is, kan een fysieke afspraak worden 
gemaakt. Al is het soms best ver reizen naar een specia-
listisch centrum voor jouw specifieke aandoening. 

Gelukkig kunnen we digitaal de boel slim en snel rege-
len en is de kwaliteit van zorg goed. Vanzelfsprekend 
was het aanvankelijk wennen voor zowel cliënten/patiën-
ten als zorgmedewerkers. Maar inmiddels is voor ieder-
een duidelijk dat het niet anders kan. Fysieke contacten 
zijn teruggebracht tot het minimale en de zorg draait au-
tonomer op systemen. En dat is zo slecht niet, mits je de 
weg weet in het digitale landschap. Ondanks de brede 
toegankelijkheid, geldt dit nog steeds niet voor iedere 
oudere. Er zijn genoeg vrijwilligers die lokale hulppro-
gramma’s bieden. Maar dat voorkomt niet dat een grote 
groep ‘cannots’ tussen wal en schip valt. 

Het tekort aan arbeidskrachten in de zorg is inmiddels 
opgelopen tot 77.000. In absolute zin is dat niet eens 
zoveel groter dan in 2020, toen het 64.000 was. Door 
de stevige inzet op digitalisering en op doelmatigheid, 
is relatief gezien het tekort minder nijpend dan vroeger. 

Onze angst voor een tekort van minstens 200.000 ar-
beidsplekken, is niet uitgekomen. 

Daarnaast bieden veel ondernemers indrukwekkende 
digitale oplossingen voor efficiënte netwerkzorg. Daar-
van kan iedereen voor een lage prijs meeprofiteren. 
Nieuwe spelers, zoals tHuisartsDirect, ontsluiten veel 
kennis van medisch specialisten en huisartsen. Dat doen 
ze door slimme functionaliteiten, zoals actuele patiëntin-
formatie, te combineren met AI. Zo gebeurt triage vooraf 
met een digitale assistent. Die maakt een inschatting op 
basis van persoonlijke data, en legt automatisch verbin-
ding met een zorgverlener. Mits de hulpvraag natuurlijk 
niet digitaal af te handelen is. 

Verder vinden doorverwijzing, beheer van medische ge-
gevens en communicatie tussen patiënt en professional 
plaats via eHolland-Health. En ook het casemanagement 
is langs deze weg geautomatiseerd. Veel burgers be-
talen hiervoor een klein bedrag, omdat het wachttijd 
bespaart. 

Aandacht voor betekenisvol leven in de laatste  
fase vooral in kleine kring
Er wordt vaker gesproken over de dood en de waarde 
van het leven in de laatste levensfase. Met name op 
initiatief van mensen zelf en in eigen kring: met een 
naaste, binnen families en tussen ouders en kinderen. 
De afgelopen decennia kregen mensen hier meer be-
hoefte aan. Bij gebrek aan structureel landelijk beleid, 
en doordat een langetermijnvisie uitblijft, organiseren 
vooral actieve burgers dit gesprek. In huiskamersessies 
wisselen mensen van gedachten over onderwerpen als: 
‘De dood – wat betekent het voor mij en jou?’ En: ‘Wat 
wil ik nog? Richting geven aan de laatste levensfase”. 
Aandacht voor palliatieve zorg, met name het voorko-

Gesprek in kleine kring
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men van overbehandeling, is structureel opgenomen in 
zorgopleidingen. In de praktijk van de spreekkamer is 
het maar de vraag of daar tijd voor is.

Sommige ouderen hebben het gevoel dat zij de sa-
menleving vooral tot last zijn. Bijvoorbeeld omdat zij 
veel zorg nodig hebben. Mensen die erg eenzaam zijn 
of zich niks meer waard voelen, kiezen eerder voor  
beëindiging van het leven. Zowel het aantal leden van 
de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Leven-
seinde als het aantal zelfdodingen nam sinds 2030 expo-
nentieel toe. Middelen om zelf het leven te beëindigen 
zijn via illegale wegen binnen handbereik. Daarnaast is 
er meer acceptatie onder medisch professionals voor 
zelfdoding, en ook kwam er ruimte in regelgeving. 

Mensen in de vierde levensfase geven aan dat het soms 
lijkt alsof ze zich schuldig moeten voelen over alle zorg 
en verzorging die ze nodig hebben. Schuldig tegenover 
hun familie en naasten. En tegenover de maatschappij. 
Het basispakket werd de afgelopen decennia niet groter. 
Toch gaat, direct of indirect, een groter deel van het bbp 
naar zorg en ondersteuning. Dit geld kan niet worden 
uitgegeven aan andere maatschappelijke thema’s, zoals 
onderwijs of de woningmarkt. 

Zolang het kan (of eigenlijk zelfs al niet meer kan) blijven 
mensen thuis wonen. Wie dat tot zijn beschikking heeft, 
wordt ondersteund door technologie en mantelzorg. 
Veel verpleeghuizen zijn verworden tot grootschalige 
hospices: een plek voor wie de laatste drie maanden 
niet alleen thuis kan doorbrengen. Vanuit de enorme 
groep gepensioneerden zijn hier voldoende gemoti-
veerde vrijwilligers beschikbaar. Ze vormen een wel- 
kome aanvulling op de betaalde arbeidskrachten, op 
wie veel bespaard is. Deze oude verpleeghuizen zijn 
steeds meer gaan functioneren als buurt- of dorpscen-

tra. Dankzij het plaatsen van een bar, biljart of andere 
voorzieningen is er veel meer reuring en bedrijvigheid. 
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn er een stuk aantrek-
kelijker door geworden. 

In de jaren 20 nam het aantal luxe verzorgingslandgoed- 
eren, voor wie het zich kan veroorloven, exponentieel 
toe. De afgelopen tien jaar zien we het zogenaamde 
budgetbejaardenhuis flink groeien. Sommigen noemen 
dit de bijstandsbejaardenhuizen. Toch kiezen mensen in 
de laatste levensfase die hun pensioen niet goed heb-
ben geregeld en geen mantelzorgers hebben, ervoor 
hun laatste dagen hier door te brengen. Dan is een 
schoon bed, een warme maaltijd en wat gezelligheid 
beter dan helemaal alleen thuis. 

Leefomgeving en wonen: leefbaarheid staat onder 
druk

De woonomstandigheden zijn in delen van Nederland 
hard achteruitgegaan. Vergrijzing, krimp en ontgroening 
lijden soms tot pijnlijke toestanden. Met name aan de 
randen van het land is er veel leegloop. Jongeren trek-
ken weg, en ook voor retail en horeca zijn de dorpen 
niet meer aantrekkelijk. Scholen gaan teloor, en voor de 
weinige publieke voorzieningen die er nog zijn moeten 

Heb ik zinvolle dagactiviteiten? Kan ik bete-
kenis en invulling geven aan mijn vrije tijd, 
interesses ontplooien, en hobby’s uitoefenen?

Op welke manier dragen meedoen en erbij 
horen bij aan kwaliteit van leven? 
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mensen vaak ver reizen. Hier en daar ontstonden regel-
rechte spookdorpen. Er is in diverse regio’s een tekort 
aan zorgpersoneel en onderwijzers, en doordat vele  
jongeren vertrokken, is de mantelzorg daar volstrekt 
ontoereikend. De achtergebleven ouderen zijn dan ook 
sterk op elkaar aangewezen. 

In sommige wijken in de grote steden, maar ook aan 
de randen van het land, is sprake van verpaupering en 
gettovorming. Welvarende mensen trekken zich terug 
in hun beveiligde woon- en werkomgeving. Het begint 
sterk te lijken op de gated communities in de Verenigde 
Staten. 

Onvoldoende nieuwbouw en onvoldoende diversiteit 
Het terugbrengen van een minister van Wonen leek 
begin jaren 20 een goede impuls te geven aan de her-
vorming van de woningmarkt. Maar de realiteit blijkt 
stroperiger dan we hoopten. Eerst werden er wel flink 
wat woningen bijgebouwd, doordat er op landelijk ni-
veau nieuwe bouwlocaties werden aangewezen. Toch 
is er nog nauwelijks sprake van een echte hervorming. 

Er zijn grote verschillen in lokaal beleid tussen gemeen-
ten, en er is een gebrek aan betaalbare bouwkavels. Dat 
maakte het lastig voor woningcorporaties en ontwikke-
laars om betaalbare woningen te realiseren. In krimp-
regio’s viel de bouw stil. Want daar viel weinig aan wo-
ningen te verdienen. Koop- en huurappartementen die 
geschikt zijn voor de vergrijsde groep inwoners, blijven 
leegstaan. Ouderen krijgen namelijk hun woningen niet 
verkocht. En dus hebben ze geen financiële ruimte voor 
een andere woning.

De regionale verschillen zijn groot. De wachttijd voor 
starters om een woning te bemachtigen verdubbelde de 
afgelopen 20 jaar. En een grote groep ouderen zit vast in 
hun te grote en ongeschikte woningen.16 Velen van hen 
rekenden erop dat met de verhuizing naar een meer ge-
schikte woning, ze financiële ruimte zouden hebben om 
extra zorg en ondersteuning in te kopen. Maar ze krijgen 
hun koopwoningen niet verkocht. Want woningzoekers 
hebben weinig te besteden door de stagnerende eco-
nomie. Op sommige plekken kopen banken huizen om 
geld vrij te maken voor de bewoners.

Transformatie van bestaand vastgoed
Jarenlang werd de oplossing voor het woningtekort ge-
zocht in bouwen, bouwen, bouwen. Maar bouwen vergt 
jaren voorbereiding. Terwijl aanpassingen van de be-
staande voorraad vaak sneller gaan. Door de leegstand 
van vele kantoorlocaties, mede doordat er veel meer 
digitaal wordt gewerkt, werden veel kantoren getrans-
formeerd tot woningen.

En ook is er stevig ingezet op aanpassingen van be-
staande woningen. Daar zagen we veel kansen voor 
het urgente woonprobleem van ouderen met of zonder 
zorg. Voordeel is bovendien dat ouderen vaak niet eens 
hoeven te verhuizen. En ze behouden hun eigen sociale 
netwerk.

In stedelijke omgevingen werden verouderde flats met 
huurwoningen en veel bewoners op hogere leeftijd, ge-
renoveerd. Dat gebeurde vaak in overleg met bewoners. 
Dat waren geen luxe renovaties. Maar er werd wel reke-
ning gehouden met wensen voor goede toegankelijk-
heid en veiligheid. Alles werd gelijkvloers, er kwamen 
stroeve vloeren, geen drempels, een verhoogd toilet en 
douchebeugels. En ook meer ruimte voor ontmoeting.
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Ook werd samen met woningcorporaties het groepswo-
nen steeds vaker complexgewijs ingevoerd in bestaan-
de bouw. Doel: samen zelfredzaam blijven, en zorg- en 
ondersteuningsdiensten efficiënt per complex organise-
ren. Om sociale contacten te bevorderen, wordt er één 
woning vrijgemaakt als ontmoetingsruimte. En vrijwilli-
gers uit de flat worden aangesteld als flatcoach. Met de 
digitale flat-app wordt er veel uitgewisseld. Hulpvragen, 
of initiatieven om samen te koken en te eten. Maar ook 
klachten over rotzooi in de ontmoetingsruimte worden 
breed gedeeld. Soms lijkt het net een studentenhuis. 
Sommige complexen stellen zich open voor ouderen in 
de buurt. Die kunnen een warme maaltijd eten, of een 
activiteit komen doen. In sommige complexen wordt de 
zorgvraag van een deel van de bewoners zo groot, dat 
het bijna de ouderenzorginstellingen uit de jaren 20 lij-
ken. Alleen dan met een stuk minder zorgvoorzieningen.

In sommige wijken wordt geprobeerd om bij de toewij-
zing van sociale woninglocaties rekening te houden met 
de vraag of er ondersteunende infrastructuur in de buurt 

is. Bijvoorbeeld een complex met groepswonen voor ou-
deren of een buurthuis. De concentratie van veel oude-
ren leidt echter ook tot stigmatisering van zogenaamde 
rollatorwijken. En er is weinig onderlinge ontmoeting 
tussen generaties.

Naast het renoveren van wooncomplexen, is het ook 
makkelijker gemaakt om samen te wonen. Zo zijn er 
minder regels voor aanbouw van tijdelijke mantelzorg-
woningen, en het in huis nemen van ouders. Niet dat 
iedereen daarop zit te wachten. Maar ja, de schrijnende 
situaties die op veel plekken ontstaan door de beperkte 
zorg en digitale zorg, vragen nu eenmaal om handelen.

Burgers maken het samen leefbaarder
In de stedelijke omgevingen gingen we met name de 
hoogte in: verdichting van steden, vooral door het om-
bouwen van kantoren en recreatieplekken. De illusie 
dat iedereen een achtertuin heeft is ingehaald door 
de werkelijkheid. Nederland is qua oppervlakte klein, 
maar heeft in de lucht meer ruimte dan we dachten. In 
de volksmond heet Rotterdam het Groene Hongkong: 
een wereldstad die de daken heeft teruggegeven aan 
de natuur. Onder leiding van de Daken-Diva van Rotter-
dam kwam sinds de jaren 20 een ware rooftoprevolutie 
op gang. Het spectaculaire dak van Depot Boijmans Van 
Beuningen, waarbij je vanaf straatniveau bomen ziet wui-
ven rond een spiegelend paviljoen, was achteraf de start 
van een ongekende groenedakenbeweging. We heb-
ben minder ruimte binnen, maar creëerden met elkaar 
wel veel meer groene ontmoetingsplekken. Burgers zijn 
de drijvende kracht. Digitaal delen zij kennis over het 
starten en onderhouden van dergelijke plekken.

Jong & oud

Bestaand vastgoed 
hergebruiken
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Gelijkgestemden met weinig te besteden, leggen in bur-
gerinitiatieven geld bij elkaar om samen een woonplek 
te ontwikkelen, bewonen en onderhouden. Onder het 
motto ‘Beter samenredzaam dan alleen’ ontwerpen zij 
functionele, betaalbare woonplekken waar duurzaam-
heid, participatie en gezamenlijkheid centraal staan. Di-
gitaal zoeken mensen met gelijke woonbehoeften elkaar 
op. Soms lukt het ze een stuk braakliggende grond te 
krijgen. Vaker nog kopen zij bestaand vastgoed voor een 
acceptabele prijs – zoals een oud kantoorpand, school, 
kerk of leegstaand gemeentehuis. Dat laatste heeft in 
veel gevallen de voorkeur, gezien de goede bereikbaar-
heid van voorzieningen.

Wonen weerspiegelt sociale segregatie
De sociale segregatie is op veel plekken zichtbaar. De 
gentrificatie heeft doorgezet. Mensen met lage en mid-
deninkomens zijn vrijwel verdreven uit binnensteden, 
omdat de woningen onbetaalbaar zijn. Rond sommige 
binnensteden ontstonden buitenwijken die veel weg 
hebben van de Parijse banlieus. We zien hier een con-
centratie van problemen en een dramatisch lage levens-
verwachting. 

Daartegenover zien we ommuurde compounds in het 
Groene Hart. Daar betalen mensen met geld voor vei-
ligheid, woonwelzijn en luxe diensten. Er is ook verticale 
segregatie: in grote steden wonen mensen met geld op 
de bovenste verdieping van gebouwen. Daar hebben ze 
beter uitzicht, schonere lucht en een dakterras. In gro-
te steden zien we grote verschillen tussen wijken. Veel 
gemeenten hebben onvoldoende leefbaarheidsbudget-
ten. In wijken met woningbezitters worden het groen en 
de infrastructuur in de wijk professioneel onderhouden, 
betaald door bewoners. Ook regelen bewoners vaak de 
beveiliging. In wijken met veel (sociale) huurwoningen is 
dit direct zichtbaar in het slechte onderhoud op straat. 

In de randen van Nederland zijn de verschillen groot. 
Sommige dorpen weten met veel enthousiaste vrijwilli-
gers de leefbaarheid op peil te houden. Daar worden de 
fysieke en sociale omgeving met elkaar goed onderhou-
den en georganiseerd. Maar op andere plekken is het 
door de leegloop en het verdwijnen van voorzieningen 
een treurige boel. Daar is de neerwaartse spiraal niet 
meer te stoppen.

Woningcorporaties richten zich met name op het opti-
maal gebruik van schaarse ruimte voor sociale huur. Ze 
bouwen generiek, efficiënt en zonder extra’s. Een thuis 
is vier muren en een dak boven je hoofd. Met een kleine 
beurs mag je blij zijn als er zo’n one size fits all-plek voor 
je is. 

Vastgoedontwikkelaars zetten juist in op luxe. Op slimme 
woningen voor rijkere mensen. Met geld koop je ruimte, 
levensbestendigheid, op maat. Mensen die zich dit niet 
kunnen veroorloven maar toch slimme snufjes willen, 
halen hun hart op aan de bloeiende ruilhandel in der-
dehands domotica. Niet altijd up-to-date en volgens de 
laatste eisen. Maar zolang het helpt langer zelfredzaam 
te zijn, doen we het ermee.

Zijn voorzieningen toegankelijk en bereikbaar, 
heb ik voldoende ontmoetingsmogelijkheden, 
zijn er activiteiten waar ik aan deel kan nemen?

Welke voorzieningen blijven haalbaar in 
krimpregio’s?
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Mobiliteitsarmoede neemt toe
Ook de mobiliteit verandert. De mobiliteit tussen regio’s 
is minder groot dan je zou verwachten met deze bevol-
kingsgroei. Dat komt door de stedelijke verdichting, de 
digitalisering van werk, en de afname van investeringen 
in publieke werken als infrastructuur. Mensen hoeven 
minder ver te reizen: het werk dat digitaal kan, gebeurt 
digitaal. En die reis is ook minder aantrekkelijk. Door 
efficiency en digitalisering werd de bestaande infra-
structuur slimmer benut. Maar toch was de rek er in de 
jaren 20 al uit. Investeringen bleven achter, waardoor de 
infrastructuur niet voldoende is verbreed en verbeterd. 
De spitsfiles namen toe en de treinen puilden uit. Steeds 
meer mensen gingen op zoek naar alternatieven. Of ze 
stopten met reizen. 
 
Binnen regio’s namen de bewegingen wel toe. Met 
behulp van deelmodaliteiten verplaatst men zich voor-
al binnen de eigen regio of wijk. Zo switchen mensen 
tussen de banen en activiteiten die ze tegelijkertijd ont-
plooien. Niet voor iedereen zijn die deelmodaliteiten 
makkelijk te gebruiken. Het zoeken, boeken, betalen en 
ontsluiten gebeurt vrijwel uitsluitend via mobiliteitapps 
(MaaS), die als paddenstoelen uit de grond schieten. 
Zonder die apps is het niet mogelijk de deelfiets, -scoo-
ter, -step of -auto te pakken, of robottaxi’s te boeken. 
En aangezien het goedkoper is om die (elektrische) 
vervoersmiddelen digitaal te delen dan zelf te bezitten, 
komen sommige mensen in het gedrang. Zeker wanneer 
ze wonen op plekken met weinig (digitale) hubs van 
deelmodaliteiten, zoals de buitenwijken van sommige 
steden. Mobiliteitsarmoede is een bekend begrip. Het 
is absoluut niet voor iedereen weggelegd om soepel en 
comfortabel van A naar B te reizen.

In 2040 moeten we zuinig zijn en keuzes 
maken. De focus ligt op doelmatigheid, als 
het even kan digitaal. Lokaal zijn we samen 
zelfredzaam, vooral in eigen kring en onder 
gelijkgestemden. Welzijn is te koop, maar niet 
voor iedereen. Op eigen kracht kom je goed 
mee. Je moet zelf de slingers ophangen. 




