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Bevolkingsprognoses in theorie, beleid en praktijk
Bevolkingsprognoses worden steeds belangrijker, mede gezien de vergrijzing, krimp, de ontwikkeling van de
huishoudenssamenstelling en huishoudensgrootte. Voor allerlei sectoren zijn de prognoses relevant en ze worden
zowel toegepast binnen onderzoek, beleid en de praktijk. Tegelijkertijd is de kennis van en over elkaar niet altijd
overal even goed aanwezig: welke prognoses zijn er eigenlijk allemaal? Waar hebben ontwikkelaars,
onderzoekers, beleidsmakers en de praktijk behoefte aan? En waar lopen ze tegen aan? De Nederlandse
Vereniging voor Demografie organiseert in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch
Instituut en het Centraal Bureau voor de Statistiek het seminar ‘Bevolkingsprognoses in theorie, beleid en
praktijk’ over de huidige en toekomstige ontwikkeling en toepassing van bevolkingsprognoses.
Het seminar heeft de volgende doelstellingen:
 Het (nog meer) verbinden van wetenschap, beleid en praktijk op het gebied van bevolkingsprognoses
 Inzicht krijgen in de mate van overlap van de rol van bevolkingsprognoses in diverse sectoren: wat zou de
organisatie van de zorg bijvoorbeeld van de organisatie van het onderwijs kunnen leren en andersom?
 Inzicht krijgen in de sterktes, zwaktes, kansen en knelpunten voor zowel de ontwikkeling als toepassing van
toekomstige bevolkingsprognoses
Het seminar is opgebouwd vanuit ontwikkeling en wetenschap naar toepassing in beleid en praktijk.
Coen van Duin (Centraal Bureau voor de Statistiek) zal allereerst ingaan op de ontwikkeling, opbouw en inhoud
van de demografische prognoses van het CBS. Welke keuzes zijn gemaakt om tot deze prognoses te komen?
Welke uitkomsten van de prognose hebben een hoge waarschijnlijkheid en welke zijn onzeker? Fanny Janssen
(Rijksuniversiteit Groningen & Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) zal vervolgens de huidige
sterfteprognose toelichten en - aan de hand van theorieën met betrekking tot de levensverwachting en recente
inzichten in de sterfteliteratuur - suggesties doen voor nieuwe elementen die in de toekomst ook meegenomen
kunnen worden. Worden we allemaal nog steeds ouder? Of worden we gemiddeld ouder en is de grens van de
maximale te behalen leeftijd in zicht? Daarna zal Andries de Jong (Planbureau voor de Leefomgeving) spreken
over ontwikkelingen en trends op basis van de regionale bevolkingsprognose en de nieuwste Welvaart en
Leefomgeving scenario’s: wat zijn de beleidsuitdagingen voor de toekomst?
Vervolgens is het woord aan het beleid: zowel op nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau. Paul Smit
(Ministerie van Veiligheid en Justitie), Ewoud Smit (provincie Zuid-Holland) en Jacob Bruintjes (voormalig
wethouder gemeente Borger-Odoorn, nu zelfstandig demografisch adviseur) zullen achtereenvolgens spreken
over de rol en het gebruik van bevolkingsprognoses in beleid, op respectievelijk het gebied van veiligheid, wonen,
en omgaan met krimp. Hoe wordt bijvoorbeeld bepaald hoeveel gevangenissen, woningen en overige
voorzieningen nodig zijn? Tijdens de presentaties wordt ook ingegaan hoe bevolkingsprognoses hen helpt, waar
men tegenaan loopt in het maken van beleid, en de mogelijke effecten daarvan in en op de praktijk.
Daarna is het de beurt aan de praktijk: Paul Reijn (AimTrack) zal tijdens zijn presentatie ingaan op de sectoren
wonen, welzijn en zorg. Vooral gezien de recente beleidsontwikkelingen, zoals het scheiden van wonen en zorg en
de veranderende inkomenssituatie van ouderen, zijn bevolkingsprognoses essentieel om strategische inzichten te
ontwikkelen. Tot slot zal Stéphanie van Noordt (Van Noordt Marketing en Communicatie) presenteren hoe in
Goeree Overflakkee wordt geanticipeerd op de verwachte leerlingendaling. Door de diversiteit van de
onderwijssector is dit een ingewikkelde opgave. Heterogeniteit onder ouders en leerlingen en het belang van
behoud van identiteit voor de confessioneel bijzondere schoolbesturen zijn belangrijke aspecten. Deze spelen een
grote rol om te komen tot een gezamenlijke strategische visie en samenwerking.
Aan het eind van de dag volgt een paneldiscussie waarin de waarde van bevolkingsprognoses aan bod komt: wat
zijn de sterktes, zwaktes en waar liggen de behoeften, kansen en knelpunten binnen ontwikkeling, beleid en
praktijk? Kortom, hoe ziet de toekomst van bevolkingsprognoses er uit?

Programma
9.30

Registratie en koffie/thee

10.00 Opening seminar door dagvoorzitter Leo van Wissen (Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut)
Ontwikkeling en wetenschap
10.10 Coen van Duin (Centraal Bureau voor de Statistiek) - Inzicht in de Nationale Bevolkings- en
Huishoudensprognose
10.40 Fanny Janssen (Rijkuniversiteit Groningen & Nederlands Interdisciplinair Demografisch
Instituut) - De toekomst van de sterfteprognose
11.10 Koffie/thee
11.30 Andries de Jong (Planbureau voor de Leefomgeving) - Ontwikkelingen en trends op basis van
de regionale bevolkingsprognose en Welvaart en Leefomgeving scenario’s: wat betekent dit
voor het beleid?
Toepassing van prognoses in beleid
12.00 Paul Smit (Ministerie van Veiligheid en Justitie) - De rol van bevolkingsprognoses bij de
raming van Justitie
12.30 Ewoud Smit (Provincie Zuid-Holland) - Bevolkingsprognoses en woningbouwbeleid in ZuidHolland
13.00 Lunch
14.00 Jacob Bruintjes (voormalig wethouder gemeente Borger-Odoorn, nu zelfstandig adviseur
demografische ontwikkeling) - En als nou eens 70% waar is?
Toepassing van prognoses in de praktijk
14.30 Paul Reijn (AimTrack) - Bevolkingsprognoses essentieel voor investeren in wonen, welzijn en
zorg
15.00 Koffie/thee
15.20 Stéphanie van Noordt (Van Noordt Marketing en Communicatie) - Anticiperen op
leerlingendaling door een strategische visie op Goeree-Overflakkee

15.50 Paneldiscussie met alle sprekers onder leiding van de dagvoorzitter

16.45 Borrel

Locatie:
Centraal Bureau voor de Statistiek (Tinbergenzaal)
Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Toegang:
Gratis

Aanmelden:
Om u aan te melden voor het seminar kunt u mailen naar Auke Vlonk: auke.vlonk@aimtrack.nl.
Vermeld hierbij a.u.b. uw naam, functie, organisatie en sector waarin u werkzaam bent.

Lid worden van de NVD?
Kijk dan op nvdemografie.nl/lidmaatschap

Via sociale media op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de demografie in Nederland?
Word dan lid van de groep Dutch Demography

