De groei van de 65-plus-economie
MAX ERICH

Het toenemend aandeel 65-plussers in onze maatschappij resulteert in
een groeiende 65-plus-economie. Dit wordt nog eens versterkt door de
komst van een nieuwe generatie ouderen, die geniet en zelfontwikkeling
voorop stelt. Zij zijn bereid om, na hun pensioen, vaker dan oudere
generaties hun vermogen aan te spreken. Daarnaast wonen ouderen
steeds langer zelfstandig thuis. Dit verhoogt de vraag naar diensten
en producten die hen zelfredzaam houdt. Vergrijzing is daarom niet
alleen een bedreiging, maar biedt ook kansen aan organisaties die op de
behoeften van ouderen inspelen. Dit stelt het ING Economisch Bureau in
het rapport ‘Vergrijzing als kans’.
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Volgens de bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verdubbelt het aantal 65-plussers tussen 2000 en 2030.
Ruim 2 miljoen extra 65-plussers stuwen het
aandeel van deze groep in de totale bevolking
op tot 23,8 procent in 2030. Niet alleen komen
er meer 65-plussers, zij zullen gemiddeld ook
langer zelfstandig thuis wonen. Die combinatie
zorgt er voor dat in 2030 ruim een derde van
het totaal aantal huishoudens een 65-plus-huishouden is.
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