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Het aantal huishoudens in Nederland neemt 
in de toekomst toe met 1 miljoen
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Vooral sterke toename 
van het aantal 75-plussers
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75 jaar en ouder

ALLEEN,
MAAR 
MET MEER

Hoe meer zielen, hoe meer alleenstaanden

Stad
In Den Haag is ongeveer de hel� van alle 
huishoudens een eenpersoonshuishouden;
in 2012 iets minder dan de hel�, in 2040 iets 
meer. Het percentage alleenstaande 
75-plussers neemt er sterk toe. In 2012 is dat 
6 procent en in 2040 is dat bijna verdubbeld.

Groeikern
In het nabijgelegen Zoetermeer is in 2012 een 
derde van de huishoudens een eenpersoons-
huishouden. Tussen 2012 en 2040 stijgt dat 
aandeel snel. Ook hier wordt in 2012
6 procent van alle huishoudens gevormd 
door een alleenstaande 75-plusser, maar dat 
aandeel is in 2040 bijna drie keer zo groot.

Buitengebied
In de wat verder weg gelegen pla�elands-
gemeente Boskoop is in 2012 het aandeel 
eenpersoonshuishoudens iets kleiner dan in 
Zoetermeer. Wederom bestaat 6 procent van 
alle huishoudens uit een alleenstaande 
75-plusser, en hier is net als in Den Haag het 
percentage in 2040 bijna verdubbeld. Het 
aandeel paren/gezinnen blij� hier verreweg 
het grootst.

In de toekomst neemt niet alleen de 
bevolking van Nederland in omvang toe, 
ook het aantal huishoudens stijgt gestaag: 
tot 2040 komen er in Nederland nog 
1 miljoen huishoudens bij. Het aantal paren 
en gezinnen blijft vrijwel constant, terwijl 
het aantal alleenstaanden sterk toeneemt. 
Binnen de groep alleenstaanden komt 
de toename bijna volledig voor rekening 
van ouderen. Van sommige ouderen is de 
partner overleden, maar in de toekomst 
zijn er ook steeds meer ouderen die hoe 
dan ook al lang een alleenstaand leven 
leiden, die zijn gescheiden of niet meer 

samenwonen. Aangezien ouderen een 
steeds langere levens verwachting hebben, 
blijft deze groep veel langer zelfstandig een 
eenpersoonshuishouden voeren. 
Alleenstaande ouderen blijven weliswaar 
langer kwiek en gezond, maar zijn toch 
een kwetsbare huishoudensgroep. Bij 
paren kan de partner vaak nog bijstaan 
als zich gezondheidsproblemen voordoen. 
Alleenstaanden zijn meer aangewezen 
op de hulp van anderen. De snel groter 
wordende groep alleenstaanden is 
in toenemende mate afhankelijk van 
voorzieningen in de directe woonomgeving.
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