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Samenvatting 

Parkstad Limburg heeft als een van de eerste regio’s in Nederland te maken met krimp en 

vergrijzing. Om hiermee om te kunnen gaan zal beleid moeten worden ontwikkeld, en dat 

beleid is vaak gebaseerd op bevolkingsprognoses. Om duurzaam beleid te ontwikkelen zijn 

dus betrouwbare bevolkingprognoses nodig. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar 

de betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses in krimpregio’s en wat dit betekent voor te 

ontwikkelen krimpbeleid. In dit onderzoek is de betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses 

voor de regio Parkstad Limburg en de daarbinnen liggende gemeenten onderzocht. De 

hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Wat is de betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses van 

Parkstad Limburg en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden voor het gebruik van 

bevolkingsprognoses in beleid?’.  

 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn verschillende bevolkingsprognoses 

vergeleken met de werkelijke bevolkingsontwikkeling in deze regio. Er is hierbij gekozen om 

regionale bevolkingsprognoses vanaf 2005 uit twee verschillende modellen mee te nemen, 

namelijk de prognoses uit het PEARL model van CBS/PBL en de prognoses uit het Progneff 

model van E,til. Deze prognoses zijn vergeleken met de waargenomen bevolkingsontwikkeling 

in 2015. Vervolgens zijn de resultaten geanalyseerd en zijn er met behulp van de literatuur 

verklaringen aangedragen voor de waargenomen afwijkingen.  

 

Door middel van literatuuronderzoek zijn een aantal hypothesen opgesteld omtrent de 

betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses. De hypothesen luiden: (1) Een bevolkingsprognose 

is minder juist naarmate het prognosejaar verder  in de toekomst ligt. (2) Een bevolkingsprognose is 

minder juist naarmate het schaalniveau lager is. (3) Een bevolkingsprognose is minder juist voor de 

doelgroep jongeren dan voor de ouderen en de beroepsbevolking. (4). Een bevolkingsprognose is 

minder juist als bouw- en sloopplannen niet worden meegenomen. (5) Een bevolkingsprognose is 

minder juist naarmate het component migratie groter is. 

 

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de hypothesen 1, 2, en 5 bevestigd 

kunnen worden. Oudere prognoses scoren slechter dan recente prognoses, prognoses voor 

de afzonderlijke gemeenten scoren over het algemeen slechter dan prognoses voor de regio 

Parkstad en migratie blijkt verantwoordelijk voor de meeste afwijkingen.  Hypothese 3 kan 

gedeeltelijk bevestigd worden, omdat hoewel de prognoses van de groep jongeren inderdaad 

het slechtst scoren, ook de prognoses van de groep ouderen veel afwijkingen tonen. 

Hypothese 4 kan niet worden bevestigd, omdat het Progneff model dat veronderstellingen 

over woningbouw niet mee neemt over het algemeen beter scoorde dan het PEARL model.  

 

Uit dit onderzoek kunnen daarom de volgende aanbevelingen voor het gebruik van 

bevolkingsprognoses in krimpbeleid worden gedaan:  
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(1) Kies voor prognoses met een zo kort mogelijke tijdshorizon (± 5 jaar). Maak anders 

gebruik van meerdere prognoses en waar mogelijk scenario’s.  

(2) Baseer beleid vooral op regionale in plaats van gemeentelijke bevolkingsprognoses. 

Als het niet anders kan dan is een korte tijdshorizon essentieel.  

(3) Wees vooral voorzichtig met het gebruik van prognoses over vergrijzing en 

afzonderlijke leeftijdsgroepen. Regionale bevolkingsprognoses over de krimp zijn wel 

redelijk betrouwbaar.  

(4) Vermijd prognoses die afronding gebruiken, zeker bij kleine doelgroepen op lage 

schaalniveaus  

(5) Gebruik het liefst beleidsarme prognoses waarin woningbouwplannen niet worden 

meegenomen.  

 

In dit onderzoek werd helaas niet beschikt tot toegang tot de cijfers achter de 

bevolkingsprognoses. Vervolg onderzoek zou zich kunnen richten op de achterliggende 

cijfers, om met zekerheid vast te stellen welke factoren een verklaring bieden voor de 

betrouwbaarheid van de prognoses. Daarnaast is er ook meer onderzoek nodig naar de 

prognosemodellen onderling. Tot slot is het van belang dat soortgelijke onderzoeken ook in 

andere krimpregio’s in Nederland worden uitgevoerd, om te zien of de uitkomsten van dit 

onderzoek algemeen geldend zijn voor krimpregio’s.  
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1. Inleiding 

1.1 Bevolkingprognoses in een krimpende regio 

“Vergrijzing en omslag van groei naar krimp” zo vatten het CBS en het PBL de 

bevolkingsontwikkelingen volgens hun regionale prognose uit 2009 samen. De resultaten van 

de prognose worden gepresenteerd in een tijd dat er steeds meer aandacht is voor het 

fenomeen bevolkingskrimp en de gevolgen hiervan. Vlak voor de eeuwwisseling kreeg 

Nederland namelijk te maken met een ontwikkeling die nog niet eerder was opgetreden. 

Voor het eerst vond er structurele bevolkingsdaling plaats in Parkstad Limburg. Het 

inwoneraantal nam af en de vergrijzing toe. Volgens de prognose zal de bevolking in Parkstad 

Limburg in 2040 met 15% zijn afgenomen terwijl de vergrijzing tevens sterk is toegenomen 

en zal na 2025 in de meeste gemeenten een omslag van groei naar krimp plaatsvinden (de 

Jong & van Duin, 2009). Deze omslag van groei naar krimp en vergrijzing vraagt om 

aanpassingen op fysieke, sociale en economische terreinen. Er zal moeten worden nagedacht 

welke effecten krimp en vergrijzing hebben op onder andere de woningmarkt, het 

voorzieningenniveau en de leefbaarheid van een regio, maar ook welke kansen het biedt en 

hoe hiermee moet worden omgegaan. Om dit te bewerkstelligen zal nieuw beleid moeten 

worden ontwikkeld dat toekomstbestendig is. Hierbij kunnen dergelijke bevolkingsprognoses 

een belangrijke rol spelen, omdat ze de mogelijkheid bieden om een blik in de toekomst te 

werpen. De ‘toekomst’ die deze bevolkingsprognoses schetsen is echter niet altijd even 

waarheidsgetrouw. Prognoses zijn immers omgeven door onzekerheden, zowel in de 

berekeningen als in de aannames die gedaan worden (Vlonk & Reijn, 2015; Huisman et al, 

2013; Verwest, 2011; de Groen et al, 2009; de Jong & Garssen, 2009; de Jong & Alders, 2006).  

Het is de vraag of de bevolkingsdaling in Parkstad Limburg inderdaad zo sterk zal zijn, of dat 

de vergrijzing niet nog sterker zal zijn dan voorspeld. Dergelijke onjuiste prognoses kunnen 

grote gevolgen hebben voor de effectiviteit van beleid. Het is daarom van belang om te 

onderzoeken in hoeverre bevolkingprognoses de waargenomen demografische 

ontwikkelingen in de krimpregio Parkstad Limburg goed hebben weten te prognosticeren, 

welke factoren hierop invloed hebben gehad en welke lessen hieruit kunnen worden 

getrokken voor te ontwikkelen krimpbeleid. Omdat Parkstad Limburg als eerste met de 

gevolgen van deze bevolkingsontwikkelingen te maken krijgt, vormt de regio een pionier op 

het gebied van de omgang met krimp en vergrijzing. Dit maakt een dergelijk onderzoek niet 

alleen relevant voor Parkstad Limburg, maar ook voor een groot deel van de Nederlandse 

regio’s die in de toekomst met krimp en vergrijzing te maken gaan hebben.  

 

Onderzoek naar de juistheid en daarmee de betrouwbaarheid van gerealiseerde 

bevolkingsprognoses is geen onbekend terrein. Prognoses worden om de zoveel tijd 

geëvalueerd en geactualiseerd door de onderzoeksbureaus die deze prognoses hebben 

gemaakt. De aannames en de methodologie voor de nieuwe prognoses worden op basis van 

waargenomen nieuwe ontwikkelingen en evaluaties aangepast (zie bijvoorbeeld Kooiman et 

al, 2016; Loke & de Jong, 2012; E,til, 2008). Dit gebeurt echter sporadisch en vaak op hoog 
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schaalniveau. De onderzoeken die zich wel op een regionaal schaalniveau richten, zoals het 

evaluatierapport van Elshof en van Wissen (2010) voor de regio Groningen-Assen, evalueren 

echter alleen de prognoses door de toekomstbeelden met elkaar te vergelijken. Hierbij wordt 

niet gekeken in hoeverre deze ook echt zijn uitgekomen. 

 

1.2 Probleemstelling 

Er is onvoldoende kennis over de betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses voor te 

ontwikkelen beleid in krimpregio’s.  

  

1.3 Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de betrouwbaarheid van 

bevolkingsprognoses voor de regio Parkstad Limburg is en welke lessen daaruit getrokken 

kunnen worden voor het gebruik van deze prognoses in beleid. Dit is bereikt door te 

onderzoeken in hoeverre de prognoses in staat blijken de toekomst te voorspellen, dus in 

welke mate de huidige werkelijkheid overeenkomt met de voorspelde werkelijkheid 

(prognose) in het verleden, en welke factoren hier invloed op hebben.  

 

Om een zo compleet mogelijk beeld te geven zijn prognoses uit verschillende tijdsperioden 

onderzocht, alsmede uit verschillende prognosemodellen. Op die manier kon worden 

achterhaald of een prognose uit een bepaald model of bepaalde tijdsperiode de 

werkelijkheid beter weet te benaderen dan andere prognoses. Hierbij werd niet alleen 

gekeken naar de prognoses over de totale bevolkingsontwikkeling, maar ook de ontwikkeling 

van de afzonderlijke groepen jongeren, beroepsbevolking en ouderen. Op die manier konden 

uitspraken gedaan worden over de juistheid van de geprognosticeerde bevolkingskrimp en 

vergrijzing. Vervolgens zijn de uitkomsten geanalyseerd waardoor factoren zijn gedestilleerd 

die hebben bijgedragen aan de (on)juistheid van de prognoses. Deze factoren zijn met 

behulp van de literatuur nader verklaard. Door deze factoren inzichtelijk te maken kon 

worden achterhaald waarom (sommige) prognoses minder overeenkomen met de 

werkelijkheid. Dit is relevant voor het beleid omdat deze uitkomsten laten zien waar op gelet 

moet worden wanneer men bevolkingsprognoses gebruikt.  
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1.4 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

 

Wat is de betrouwbaarheid van de bevolkingsprognoses van Parkstad Limburg en welke 

lessen kunnen hieruit getrokken worden voor het gebruik van bevolkingsprognoses in 

beleid? 

 

De deelvragen van het onderzoek zijn: 

 

1. In hoeverre zijn de door de bevolkingsprognoses voorspelde 

bevolkingsontwikkelingen voor de regio Parkstad en de daartoe behorende 

gemeenten juist? 

2. Zijn er verschillen in juistheid tussen de bevolkingsprognoses voor de regio 

Parkstad en de daartoe behorende gemeenten? 

3. Hoe kunnen de verschillen in juistheid tussen de bevolkingsprognoses voor de 

regio Parkstad en de daartoe behorende gemeenten verklaard worden? 

 

Juistheid in dit onderzoek betekent dat een prognose zo veel mogelijk overeen komt met de 

werkelijkheid. Een prognose kan nooit 100% overeen komen met de werkelijkheid, maar hoe 

meer die werkelijkheid benaderd wordt, hoe juister de prognose is.   
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2. Onderzoeksopzet 

2.1 Afbakening 

In deze paragraaf worden de afbakeningen die gemaakt zijn in dit onderzoek besproken. 

Hierbij komt ook aan bod waarom is besloten bepaalde elementen wel of niet mee te nemen. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op hoe het onderzoek vervolgens is uitgevoerd.    

 

2.1.1 De onderzoekspopulatie 

In dit onderzoek vormen de bevolkingsprognoses van Parkstad Limburg de 

onderzoekspopulatie. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om uitspraken te kunnen 

doen over de waarde van bevolkingsprognoses voor te ontwikkelen beleid in Parkstad 

Limburg. Voor een uitwijding over het begrip bevolkingsprognoses en hoe deze tot stand 

komen zie hoofdstuk 3.  

 

Er is gekozen om in dit onderzoek de onderzoekspopulatie te beperken tot 

bevolkingsprognoses, en het niet uit te breiden naar huishouden- , woningbehoefte- en 

andersoortige prognoses. Het onderzoek zou door toevoeging van de meerdere 

themaprognoses te omvangrijk worden ten opzichte voor de tijd die voor het onderzoek 

staat. Bovendien vormt de bevolkingsprognose het uitgangspunt voor de andere 

themaprognoses, waardoor de uitkomsten over de juistheid van deze prognosevorm 

dusdanig de juistheid van de andere prognosevormen bepalen en daarmee een onderzoek 

naar de juistheid van die andere prognoses grotendeels overbodig maakt.  

 

2.1.2 De onderzoekseenheden 

Om uitspraken te kunnen doen over de onderzoekspopulatie zijn er eenheden uit deze 

populatie geselecteerd om te onderzoeken. Er is gekozen om de bevolkingsprognoses van 

PBL/CBS en E,til te onderzoeken. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal 

Bureau voor de Statistiek zijn nationale instituten die prognoses maken voor alle regio’s in 

Nederland terwijl E,til een regionaal onderzoeksbureau is dat specifiek prognoses maakt voor 

Limburg. De gekozen prognoses zijn gemaakt met het PEARL model (PBL/CBS) en het 

Progneff model (E,til), in de periode 2005 – 2015 (zie § 2.1.4 voor een verantwoording van de 

tijdsafbakening). Het betreft hier dus meerdere prognoses van twee verschillende modellen, 

gemaakt op verschillende tijdstippen in de afgelopen tien jaar. De PEARL prognoses 

verschijnen vanaf 2005 iedere twee jaar, en de Progneff prognoses verschijnen tot en met 

2012 elke vier jaar en daarna elk jaar. Concreet betekent dit dat de volgende prognoses zijn 

meegenomen in dit onderzoek: PEARL 2005, PEARL 2007, PEARL 2009, PEARL 2011, Progneff 

2008 (gegevens geraamd op basis van september 2007), Progneff 2012, Progneff 2013 en 

Progneff 2014. In dit onderzoek konden de gegevens van PEARL 2013 niet worden 

meegenomen omdat deze gegevens niet voor Parkstad beschikbaar waren.  
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Er zijn verschillende elementen die invloed hebben gehad op de keuze voor deze 

onderzoekseenheden.  Ten eerste speelt het geografisch schaalniveau een rol in de keuze 

(zie §2.1.3). De gekozen prognoses moeten gaan over Parkstad Limburg. Er zijn drie modellen 

die op regionaal en gemeentelijk niveau prognoses maken voor Parkstad Limburg, namelijk 

het PEARL model van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek, het Progneff model van E,til en het PRIMOS model ontwikkeld door ABF research in 

opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast het 

geografische schaalniveau speelt de beschikbaarheid van de data een rol. Prognoses van 

PRIMOS zijn niet op gemeentelijk data niveau openbaar beschikbaar en kunnen daarom in dit 

onderzoek niet worden meegenomen.  

 

2.1.3 De geografische afbakening 

Als geografische afbakening is gekozen voor de regio Parkstad en de daarbinnen liggende 

gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en 

Voerendaal. Hierbij moet worden opgemerkt dat Nuth in de periode 2003 tot 2010 niet tot 

de regio Parkstad behoorde.  

 

De keuze voor deze geografische afbakening is afhankelijk van een aantal factoren. Ten 

eerste biedt deze regio een interessante en nieuwe invalshoek omdat dit een van de weinige 

plaatsen is waar krimp al geruime tijd plaatsvindt. De regio heeft op dit gebied een 

pioniersfunctie voor heel Nederland. Het tweede element betreft het schaalniveau. Door te 

kiezen voor een laag schaalniveau, op regionaal en zelfs gemeentelijk niveau, krijgen de 

uitkomsten een hoge beleidswaarde. Er wordt namelijk voor de regio Parkstad naast 

provinciaal vooral ook regionaal beleid gemaakt op het gebied van wonen, werken, onderwijs, 

etc. Prognoses op zulk laag schaalniveau betreffen een hoog detailniveau dat nodig is voor 

dergelijk beleid. Daarnaast biedt dit lage schaalniveau de mogelijkheid om naar verschillen 

tussen de gemeenten te kijken om te zien of de prognoses ook binnen de regio kunnen 

verschillen en of lokaalgemeentelijke factoren daarbij een rol spelen. Dit hangt samen met 

het feit dat de gemeenten binnen Parkstad een homogeniteit vormen op het gebied van 

demografische ontwikkelingen; het zijn allemaal krimpgemeenten. Vanwege die homogeniteit 

is het makkelijker om onderliggende factoren te destilleren. Wanneer een regio qua 

demografische ontwikkeling te divers is wordt het lastiger om de gemeenten met elkaar te 

vergelijken en de verklarende factoren voor de verschillen te vinden. 

 

Wat betreft de gemeente Nuth is ervoor gekozen om  deze gemeente wel mee te nemen in 

evaluaties van de prognoses voor de regio Parkstad, ook wanneer er gekeken wordt naar de 

prognoses die gemaakt zijn in de jaren 2003 tot 2010. De reden voor deze keuze is dat het 

Progneff model deze gemeente ook heeft meegenomen in de prognose die gemaakt is in 

2008. Daarnaast zijn de prognosegegevens  van beide modellen op gemeentelijk niveau 

beschikbaar, onafhankelijk van de regio’s. Door middel van sommering van de betre ffende 
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regio’s kan de prognose voor de regio Parkstad verkregen worden, een methodologische 

handeling die beide modellen zelf ook hanteren (zie §3.2.1). Bovendien zorgt een gelijke 

samenstelling van de regio ervoor dat de prognoses van verschillende jaren met elkaar 

vergeleken kunnen worden. Dit betekent echter wel dat de resultaten van dit onderzoek voor 

de regio Parkstad kunnen verschillen van andere onderzoeken, omdat Nuth in andere 

onderzoeken mogelijk niet is meegenomen. 

 

2.1.4 De tijdsafbakening 

Bij het bepalen van de tijdsafbakening zijn er twee elementen waar een keuze over gemaakt 

moet worden: het prognosejaar en de maximale prognosetijdsperiode. Het prognosejaar is 

het betreffende jaar waar de prognose over gedaan wordt en wat tevens het meetjaar vormt 

om de correctheid van de prognoses te controleren.  Er is gekozen voor het jaar 2015 omdat 

alle prognoses een voorspelling geven voor dat betreffende jaar. Daarnaast is dit het meest 

recente meetpunt waarvan alle waargenomen cijfers op het gebied van regionale bevolking 

beschikbaar zijn op CBS Statline.  

 

Wat betreft de maximale prognosetijdsperiode is gekozen voor 10 jaar. Deze tijdsperiode 

geeft de mogelijkheid om prognoses uit verschillende jaren met elkaar te vergelijken, waarbij 

ook kan worden gekeken of prognoses die dichterbij in het verleden zijn gemaakt meer 

voorspellingswaarde hebben dan modellen die verder in het verleden zijn gemaakt (zie §3.3). 

Daarnaast is de keuze voor 10 jaar ook datatechnisch bepaald; De eerste prognose met het 

PEARL model dateert namelijk uit 2005, waardoor voor dat model een tijdsperiode van meer 

dan 10 jaar niet mogelijk is. 

 

2.2 Onderzoeksontwerp  

Dit onderzoek de betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses in Parkstad Limburg betreft een 

kwantitatief onderzoek met een kwalitatief element. Het onderzoek bestaat uit twee 

hoofdonderdelen, te weten een deel met een evaluerende (en vergelijkende) 

onderzoeksfunctie  en een deel met een verklarende onderzoeksfunctie. Het evaluerende 

onderzoeksdeel heeft betrekking op de juistheid van de prognoses en de verschillen 

daartussen en geeft dus antwoord op de eerste twee deelvragen. Het gaat hierbij om een 

kwantitatief onderzoek. De derde deelvraag omtrent de verklarende factoren voor deze 

onjuistheden wordt beantwoord door het verklarende deel van dit onderzoek en behelst een 

meer kwalitatieve onderzoeksstrategie.  
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2.2.1 Vooronderzoek 

Alvorens het onderzoek kon worden uitgevoerd heeft er vooronderzoek plaatsgevonden in 

de vorm van een literatuurstudie. Aan de hand van die literatuurstudie is een theoretisch 

kader opgesteld over het concept regionale bevolkingsprognoses, de methodologie die in 

deze prognoses wordt gehanteerd, de verschillen tussen de modellen en de onzekerheid in 

bevolkingsprognoses. Tevens zijn er hypothesen opgesteld over de verklarende factoren voor 

de onzekerheid in bevolkingsprognoses, die aan het eind van het onderzoek zijn getoetst.   

 

2.2.2 Data verzameling en visualisatie 

Door middel van desk research zijn in dit onderzoek de PEARL en Progneff prognoses vanaf 

2005 meegenomen (zie §2.1.2). De uitkomsten voor 2015 van de prognoses zijn per 

bevolkingsgroep (jongeren, beroepsbevolking, ouderen en totale bevolking) verzameld. De 

PEARL prognoses zijn opgevraagd uit de CBS database Statline. De Progneff prognoses zijn 

grotendeels uit de prognosedatabase van Neimed opgehaald. Alleen de Progneff 2008 

prognose was hierin niet beschikbaar en deze is door E,til toegestuurd. De gegevens van de 

PEARL prognoses waren direct in deze leeftijdsgroepen beschikbaar. De gegevens van de 

Progneff prognoses waren beschikbaar in 5-jaars leeftijdsgroepen en moesten daarom per 

bevolkingsgroep gesommeerd worden. Voor de regio Parkstad Limburg als geheel zijn van 

beide prognoses ook de aantallen in de jaren tussen het basisjaar en 2015 opgevraagd om 

trendlijnen te kunnen maken. Vervolgens is data opgevraagd vanuit Statline over de aantallen 

per bevolkingsgroep in de basisjaren, in de tussenliggende jaren voor de regio als geheel, en 

in 2015. Aan de hand van die data konden de prognoseresultaten ook worden omgezet in 

absolute en procentuele veranderingen en kon worden gezien hoe de bevolkingsontwikkeling 

zich werkelijk had ontwikkeld, in de vorm van groei of krimp. Deze gegevens zijn vervolgens 

met behulp van ArcGis omgezet in kaarten over de bevolkingsontwikkeling van de 

verschillende bevolkingsgroepen per prognose en volgens de waargenomen ontwikkeling. Op 

die manier kon worden geanalyseerd of een prognose afweek van de waargenomen 

ontwikkeling en kon tevens meteen worden gezien of dit verschilde per gemeente. Het was 

voor dit onderzoek echter ook nodig om te onderzoeken hoe groot de afwijking tussen de 

prognose en de werkelijkheid was, om vast te kunnen stellen of het om een 

noemenswaardige afwijking gaat. De afwijking is berekend door het geprognosticeerde aantal 

af te trekken van het waargenomen aantal en dit uit te drukken in procenten van het 

waargenomen aantal. Dit betekent dat een afwijking van -5% aangeeft dat het waargenomen 

aantal inwoners lager ligt dan geprognosticeerd en dat deze afwijking in procenten van het 

waargenomen aantal inwoners in 2015 vijf procent bedraagt. Deze zelfde berekening wordt 

toegepast door E,til wanneer zij hun bevolkingsprognoses evalueren (zie als voorbeeld E,til, 

2008). Ook de gegevens over de afwijkingen zijn in kaarten gevisualiseerd. 
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Naast de kaarten over de bevolkingsontwikkeling en de afwijking zijn er ook kaarten 

opgesteld waarin het aandeel ouderen is gevisualiseerd. Op die manier is de vergrijzing in 

kaart gebracht. De data over het aandeel ouderen is verkregen door de gegevens van de 

groep ouderen uit te drukken in procenten van de totale bevolking, voor zowel de prognose 

als de waarneming, zodat opnieuw beide kaarten vergeleken konden worden.  

 

2.2.3 Data analyse en verklaring 

Met behulp van de kaarten is geanalyseerd in hoeverre de prognoses afweken van de 

waargenomen bevolkingsontwikkelingen en in hoeverre dit verschilde per gemeente. In dit 

onderzoek is ervoor gekozen om de grens van een noemenswaardige afwijking te stellen op 

2,5%. Hierbij is sprake van een lichte afwijking bij 2,5% - 5%, van een (matige) afwijking bij 5% - 

10%, van een sterke afwijking bij 10% - 15% en van een zeer sterke afwijking bij 15% of meer. 

Voor de kaarten met het aandeel ouderen is gekozen voor een grens van 0,5%punt. Er zijn 

geen vaste richtlijnen bij het vaststellen van een grens, en de keuze hiervoor is afhankelijk van 

wat acceptabel is bij het opstellen van beleid.  Daarna zijn er scoretabellen opgesteld waarin 

iedere afwijking is omgezet in een foutscore. Deze foutscores zijn uitgezet naar prognose, 

bevolkingsgroep en geografische eenheid (de afzonderlijke gemeenten of de regio). Aan de 

hand van deze scoretabellen is onderzocht of er patronen te herkennen waren in de 

onjuistheden van prognoses. Vervolgens zijn aan de hand van deze patronen en het 

theoretisch kader mogelijke verklaringen gegeven voor de onjuistheden. Deze verklaringen 

zijn uiteindelijk getoetst aan de in het theoretisch kader opgestelde hypothesen.  Aan de 

hand van de uitkomsten hiervan zijn uiteindelijk lessen voor het gebruik van prognoses in 

beleid opgesteld. 
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3. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het concept (regionale) bevolkingsprognoses. Om 

een duidelijk beeld te krijgen over het begrip bevolkingsprognoses wordt ingegaan op wat 

(regionale) bevolkingsprognoses zijn en hoe ze tot stand komen. Hierbij worden ook de 

verschillen in methodologie tussen de gekozen modellen behandeld. Deze verkenning 

beperkt zich tot de methodologie op de hoofdlijnen, waarbij de gedetailleerde berekeningen 

achterwege zijn gelaten. Om toch meer inzicht te kunnen geven in de berekeningen achter 

de verschillende onderwerpen worden de beschrijvingen van de berekeningen schematisch 

weergegeven in Bijlage 1: Overzicht methodologie bevolkingsprognoses. Tot slot wordt 

behandeld wat er in de bestaande literatuur te vinden is over de correctheid van 

bevolkingsprognoses. Hieruit zijn enkele hypotheses gedestilleerd die gebruikt worden in het 

beantwoorden van de deelvragen en de centrale onderzoeksvraag.  

 

3.1 Bevolkingsprognoses 

Om ruimtelijk, sociaal of economisch beleid te maken voor een gebied is inzicht nodig in de 

ontwikkeling van de bevolking van dat gebied. Om in die behoefte te voorzien zijn 

bevolkingsprognoses ontwikkeld. Maar wat is een bevolkingsprognose? De Groen, Klaver en 

Renooy geven de volgende definitie: “Een bevolkingsprognose beschrijft de, op basis van de 

huidige inzichten, meest waarschijnlijke toekomstige bevolkingsontwikkeling . Het gaat om een 

voorspelling gebaseerd op een kwantitatieve analyse van ontwikkelingen in het verleden.” (de 

Groen et al, 2009, p. 11). Hierbij staat dus centraal dat de bevolking in een bepaald gebied in 

een bepaald jaar wordt voorspeld op basis van demografische trends uit het verleden, 

gecorrigeerd met inzichten uit het heden. Die voorspellingen worden gedaan aan de hand 

van twee elementen: de natuurlijke bevolkingsontwikkeling en de sociale 

bevolkingsontwikkeling. De natuurlijke bevolkingsontwikkeling bestaat uit de componenten 

geboorte en sterfte, en de sociale bevolkingsontwikkeling wordt bepaald door de 

componenten binnenlandse en buitenlandse migratie. Door de ontwikkelingen op deze vier 

componenten (geboorte, sterfte, binnenlandse- en buitenlandse migratie) te modelleren kan 

de totale bevolkingsontwikkeling worden voorspelt. Vaak wordt hierbij ook onderscheid 

gemaakt naar geslacht, leeftijd en soms ook herkomst, waarbij elk van deze 

persoonskenmerken een eigen parameter waarde kennen. Zo wordt er bijvoorbeeld 

onderscheidt gemaakt tussen het sterftecijfer bij mannen en bij vrouwen, of de 

migratiegeneigdheid per bevolkingsgroep.  

 

Naast prognoses bestaat er ook een andere vorm van demografische voorspellingen die voor 

beleidsontwikkeling worden gebruikt, namelijk scenario’s. Hoewel deze twee begrippen met 

elkaar samenhangen, moeten ze niet met elkaar verward worden. De Jong omschrijft het 

verschil als volgt: “Scenario’s schetsen mogelijke toekomsten, terwijl een prognose de meest 

waarschijnlijk geachte toekomst beschrijft” (de Jong, 2004, p. 83). Scenario’s hebben niet als 

doel om de toekomst te voorspellen, maar om een handvat te bieden om met onzekerheid 
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om te kunnen gaan. Scenario’s creëren namelijk meerdere alternatieve toekomstbeelden  

waarbij vaak één bepaalde ontwikkeling per scenario wordt uitgelicht. Dit geeft de 

beleidsmaker de mogelijkheid om een afweging te maken tussen de verschillende richtingen 

en flexibiliteit in het beleid in te bouwen. Prognoses daarentegen bieden de beleidsmaker 

één duidelijke richting waarop robuust beleid kan worden gemaakt.  

 

Omdat prognoses altijd een zekere mate van onzekerheid met zich mee brengen (zie §3.3), 

worden er bij de sommige bevolkingsprognoses naast de gewone prognose (de 

‘middenvariant’) ook een lage- en een hoge variant gemaakt, de onder en bovengrens van de 

prognose. Dit worden ook wel de 67% of soms 95%-prognose-intervallen genoemd . Dit wil 

zeggen dat men verwacht dat de kans dat de toekomstige bevolkingsomvang tussen de 

berekende onder- en bovengrens zal liggen 67% of 95% is (CBS, z.d.). Op die manier kan men 

meer ruimte bieden om met onzekerheid om te gaan, zonder dat scenario’s hoeven te 

worden ontwikkeld. Bij het PEARL model worden sinds 2017 prognoses gemaakt van de 67%-

intervallen, bij het Progneff model niet. In dit onderzoek zijn deze prognose intervallen dus 

niet meegenomen. 

 

Naast het rekenen met verschillende onzekerheidsmarges kunnen bevolkingsprognoses ook 

op verschillende schaalniveaus worden gemaakt. Bevolkingsprognoses kunnen gemaakt 

worden op nationaal, provinciaal, COROP, regionaal, gemeentelijk en buurt of wijk niveau. De 

meest gebruikte vormen zijn de nationale en de regionale prognoses. Nationale prognoses 

worden over het algemeen gezien als meer waarheidsgetrouw (Huisman et al, 2013; zie ook 

§3.3), terwijl regionale prognoses een hogere beleidstoepasbaarheid kennen (de Jong & 

Alders, 2006). De nationale prognose wordt in Nederland opgesteld door het CBS omdat het 

CBS bevoegd is om op nationale schaal gegevens van Nederlandse burgers te verzamelen. 

De nationale prognose dient in verreweg de meeste gevallen dan ook als uitgangspunt voor 

de regionale prognoses.  De regionale prognoses zijn dus gekoppeld aan de nationale 

prognose. Het CBS publiceert elke twee jaar een nationale prognose, en in samenwerking 

met het PBL in het jaar volgend op de nationale prognose een regionale prognose. Die 

regionale prognose bestaat sinds 2006. E,til maakt sinds 1993 regionale bevolkingsprognoses 

voor Limburg, eerst elke vier jaar en sinds 2012 ieder jaar.  

 

3.2 Methodologie bevolkingsprognoses 

De huidige regionale bevolkingsprognoses worden grotendeels op dezelfde manier 

opgesteld en berekend, maar er zijn ook enkele verschillen in de methodologie. In deze 

paragraaf wordt eerst ingegaan op de algeheel gehanteerde methodologie van 

bevolkingsprognoses. In paragraaf 3.2.2 wordt ingegaan op de verschillen in de wijze van 

berekening tussen het PEARL en het Progneff model. In Bijlage 1: Overzicht methodologie 

bevolkingsprognoses is een schematisch overzicht te vinden van de gehanteerde 

methodologie in het PEARL en het Progneff model.  
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3.2.1 Algemene methodologie 

Binnen de regionale bevolkingsprognosemethodiek staat centraal dat de bevolking in een 

toekomstig jaar wordt berekend door de waargenomen bevolking in het uitgangsjaar te 

vermenigvuldigen met een factor die verkregen is door te kijken naar trends uit het verleden 

en ontwikkelingen uit het heden. Dit gebeurt op basis van drie methodologische elementen: 

de cohort-componentenmethode, een bottom-up benadering en macro modellering.  

 

Cohort-componentenmethode 

Bijna alle moderne bevolkingsprognoses werken met de cohort-componentenmethode. 

Zoals de naam van deze methode al aangeeft gaat het hierbij om twee elementen: ‘cohort’ en 

‘componenten’. Een ‘cohort’ is de onderverdeling van bevolking naar geboortejaar, waardoor 

deze bevolkingsgroep in tijd kan worden gevolgd. ‘Componenten’ verwijzen naar de 

afzonderlijke groeicomponenten van de bevolking: geboorte, sterfte en buitenlandse- en 

binnenlandse migratie. In deze methode kent iedere component zijn eigen leeftijd- en 

geslachtsspecifieke (en in het geval van het PEARL model ook herkomstspecifieke) parameter 

waarden (de Jong et al, 2005). Deze parameter waarden zijn vruchtbaarheidscijfers, 

sterftekansen, emigratie en immigratie aantallen of kansen en binnenlandse 

verhuisfrequenties (E,til, 2015; de Jong & Alders, 2006). Aan de hand van deze 

parameterwaarden worden per cohort de componenten apart doorgerekend. Op die manier 

kan de bevolkingsgroei (of krimp) per geboortecohort worden berekend. Vervolgens kan op 

basis daarvan de totale bevolkingsontwikkeling worden vastgesteld.  

 

Bottom-up benadering 

Naast de cohort-componentenmethode gebruiken bijna alle Nederlandse regionale 

bevolkingsprognoses een bottom-up benadering (de Jong et al, 2005). Een bottom-up 

benadering houdt in dat de veronderstellingen op regionaal niveau (bijvoorbeeld 

gemeentelijk niveau) worden opgesteld en dat de bevolkingsontwikkeling ook op regionaal 

niveau wordt berekend (de Jong et al, 2005). Met veronderstellingen worden bijvoorbeeld 

aannames over de regiospecifieke vruchtbaarheid bedoeld. De uitkomsten op regionaal 

niveau kunnen vervolgens geaggregeerd worden naar een hoger schaalniveau.  

De bottom-up benadering staat tegenover een top-down benadering, waarbij de 

veronderstellingen en berekeningen op nationaal niveau plaats vinden, en de uitkomsten 

vervolgens via een verdeelfunctie over de regio’s worden verspreid. Hier moet echter een 

kanttekening bij geplaatst worden, aangezien de regionale bevolkingsprognoses vaak wel 

consistent worden gemaakt met de nationale prognoses. Dit houdt in dat de uitkomst van de 

som van de regio’s gelijk wordt gemaakt aan de uitkomst van de nationale prognose, door 

middel van een correctiefactor (de Jong et al, 2005). Daarnaast vormt de nationale prognose 

vaak het uitgangspunt voor de regionale prognoses. Zo worden in dergelijke prognoses vaak 

wel de nationale parameterwaarden genomen, maar wordt er een regiocorrectie toegepast, 

op basis van de regionale veronderstellingen.  



  

18 

 

Macro modellering 

Het derde methodologische element betreft het persoonsniveau van modellering. Het gaat 

hierbij om de keuze voor macro- of micro modellering. Macro modellering houdt in dat de 

veronderstellingen op macro niveau worden gemaakt, dus voorspellingen over 

bevolkingsgroepen (naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering). Micro modellering 

daarentegen maakt veronderstellingen op het niveau van individuen (Nelissen, 1989). Dit 

betekent dat er veel meer elementen worden meegenomen, zoals inkomen, opleiding en 

gezondheid, tegenover alleen geslacht, leeftijd en herkomst. Micro modellering is echter 

minder transparant omdat het veel complexere berekeningen vergt dan macro modellering, 

en wordt daarom alleen gebruikt bij specifiekere prognoses zoals huishoudenprognoses (de 

Jong et al, 2005). Zowel PEARL als Progneff zijn hoofdzakelijk macrosimulatiemodellen. PEARL 

maakt echter wel gebruik van micro simulatie voor een ‘administratieve laag’ maar hierbij 

worden de veronderstellingen niet op micro niveau geformuleerd, de macrogemodelleerde 

uitkomsten worden alleen vertaald naar de micro laag (de Jong & Alders, 2006). Dit heeft dus 

geen effect op de gehanteerde methodologie.  

 

3.2.2 Methodologische verschillen tussen PEARL en Progneff 

Hoewel PEARL en Progneff in grote lijnen dezelfde methodologie hanteren, zijn er toch kleine 

verschillen in de berekeningen die tot afwijkende uitkomsten kunnen leiden. Die verschillen 

zitten in welke persoonskenmerken worden meegenomen, welke veronderstellingen worden 

meegenomen en de wijze waarop binnenlandse migratie wordt gemodelleerd.  

 

Persoonskenmerken 

Een van de meest duidelijke verschillen tussen het PEARL en het Progneff model is het feit 

dat PEARL niet alleen onderscheid maakt naar geslacht en leeftijd, maar ook naar 

herkomstgroep en eerste of tweede generatie allochtoon (de Jong et al, 2005). Het kenmerk 

herkomstgroep wordt onderverdeeld naar autochtonen en allochtonen, en binnen 

allochtonen naar de herkomstgroepen Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen en 

Aruba, overig niet-westers en westers (de Jong & Alders, 2006). Op die manier kunnen 

bijvoorbeeld de verschillen in vruchtbaarheidscijfers tussen autochtonen en verschillende 

typen allochtonen worden meegenomen. Dit heeft wel als gevolg dat het prognosemodel 

omvangrijker en complexer wordt. In het Progneff model is ervoor gekozen om dit 

onderscheid niet te maken.  

 

Veronderstellingen woningbouw 

Een ander belangrijk methodologisch verschil tussen de twee modellen is of de 

veronderstellingen op het gebied van woningbouw worden meegenomen. In het PEARL 

model is ervoor gekozen om de binnenlandse migratie te laten afhangen van de geplande 

woningbouw. De redenatie is dat er geen groei door binnenlandse migratie kan plaatsvinden 

als er geen groei van de woningvoorraad plaats vindt (de Jong & Alders, 2006). Immers als er 
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in de regio geen plek is voor nieuwe inwoners, dan zullen de inwoners ook niet naar de regio 

kunnen verhuizen. Bij het Progneff model is er juist bewust voor gekozen om de 

plancapaciteiten niet mee te nemen, en zodoende een beleidsarme prognose te vormen. E,til 

stelt dat “de plancapaciteiten moeten worden bepaald aan de hand van de demografische 

ontwikkelingen in de gemeente en niet gestuurd moeten worden door de ambitie om 

inwoners van elders te trekken. Hiermee wordt voorkomen dat men vooruitloopt op groei die 

nooit gerealiseerd kan worden en dat gemeenten elkaar gaan beconcurreren op nieuwe 

inwoners.” (E,til, 2015). Daarbij komt kijken dat de inwonersgroei niet altijd overeenkomt met 

de woningbouw, omdat bijvoorbeeld meerdere personen in één woning gaan wonen, zoals 

dat bij studenten vaak voorkomt (de Jong & Alders, 2006). Daarnaast is het de vraag of de 

voorspelde woningbouwplannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, en of ze wel het 

gewenste effect hebben (Elshof & van Wissen, 2010). Dit laatste speelt met name in 

krimpgebieden, omdat de vraag daar lang niet altijd naar het aanbod tendeert, aangezien er 

andere factoren een rol spelen die het gebied minder aantrekkelijk maken om naartoe te 

verhuizen. Binnen de literatuur is men daarom niet eensgezind over het belang van 

woningbouwcapaciteit. Elshof en van Wissen (2010) spreken van een ‘kip-en-ei discussie’ 

waarbij de vraag is of woningbouw leidt (of moet leiden) tot inwonersgroei of andersom.  

 

Modelleren van binnenlandse migratie 

Het laatste relevante methodologische verschil tussen de twee modellen betreft de wijze van 

modellering van het component binnenlandse migratie. Er zijn globaal gezien twee manieren 

om binnenlandse migratie te modelleren, namelijk in migratiesaldi en in migratiestromen. Het 

gebruik van migratiesaldi hoort bij uniregionale modellen, waartoe het Progneff model 

behoort. Uniregionale modellen richten zich op één specifieke regio en maken een prognose 

op basis van het saldo van de binnenkomende migranten en het saldo van de uitgaande 

migranten. Deze modellering gebeurt voor elke regio apart (Rogers, 2008). Multiregionale 

modellen, zoals het PEARL model, richten zich op het geheel aan regio’s en berekenen de 

migratiestromen van regio a naar regio b. Bij deze modellering worden alle regio’s tegelijk 

gemodelleerd (Rogers, 2008). Multiregionale modellen gaan uit van de redenering dat “de 

omvang en de structuur van de bevolking op een bepaald tijdstip in een bepaalde regio 

[wordt] beïnvloed door veranderingen die optreden in andere regio’s.” (Willekens, 1984, p.3). 

Door te rekenen in migratiestromen kunnen die onderlinge relaties tussen de regio’s dus 

worden meegenomen. Daar staat tegenover dat rekenen met migratiestromen een grotere 

onzekerheidsmarge met zich meebrengen dan rekenen met migratiesaldi (E,til, 2015). E,til 

stelt dat berekeningen hebben laten zien dat het migratiesaldo over een langere periode 

binnen een beperkte marge gelijk is gebleven en dat daarom de keuze is gemaakt om het 

component uniregionaal te modelleren (E,til, 2015). Het PBL en het CBS streven naar zo min 

mogelijk verlies aan informatie en hebben er daarvoor gekozen om in het PEARL model 

binnenlandse migratie wel in stromen te berekenen (de Jong et al, 2005). Dit leidt er wel toe 

dat de berekening van dit component een stuk omvangrijker is dan bij het Progneff model. 
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3.3 Onzekerheid in bevolkingsprognoses 

De keuzes die gemaakt worden over de te hanteren methodologie bepalen de correctheid 

van de bevolkingsprognose. Deze correctheid van de bevolkingsprognoses hangt nauw 

samen met het concept ‘onzekerheid’. Naarmate de onzekerheidsmarge van een prognose 

groter is, neemt de kans op fouten in de voorspelling toe. Er is in de bestaande literatuur al 

veel geschreven over onzekerheid binnen prognoses en hoe men daarmee om dient te gaan 

(zie Lutz & Goldstein, 2004; Alho, 1999; Keilman & Kučera, 1991). In deze artikelen wordt naar 

voren gebracht dat men altijd duidelijkheid moet verschaffen over de gebruikte 

methodologie, aannames en de mate van onzekerheid, omdat nooit met 100% zekerheid kan 

worden gesteld dat de prognose klopt. Omdat bevolkingsprognoses verschillende 

onzekerheden kennen moet er voorzichtig mee worden omgegaan in beleid, zo waarschuwt 

Femke Verwest in haar proefschrift ‘Demographic decline and local government strategies’ 

(Verwest, 2011). Op het gebied van de correctheid van bevolkingsprognoses zijn er vijf 

elementen waarvan verwacht wordt dat ze een grote invloed hebben op de (on)zekerheid van 

een voorspelling: de tijdsperiode, het schaalniveau, de omvang van de doelgroep, het 

meenemen van woningbouwplannen en de aard van de bevolkingscomponenten (E,til, 2016; 

Vlonk & Reijn, 2015; Huisman et al, 2013; de Groen et al, 2009; de Jong & Garssen, 2009; de 

Jong & Alders, 2006).  

 

Het eerste element, de tijdsperiode, is van belang omdat veronderstelt wordt dat hoe verder 

het prognosejaar in de toekomst ligt, hoe onzekerder de voorspelling is (Vlonk & Reijn, 2015; 

Huisman et al, 2013; Verwest, 2011; de Groen et al, 2009). Een prognose van de bevolking in 

2010 die gemaakt is in 2005 zal volgens deze redenatie dichter bij de werkelijkheid liggen dan 

een prognose van de bevolking in 2010 die uitgevoerd is in 2000. Het verschil in tijd tussen 

het uitgangsjaar en het prognosejaar is in het eerste geval kleiner, waardoor de kans dat 

mogelijke toevalsfluctuaties een rol spelen kleiner is. Ditzelfde principe zien we terug bij 

weersvoorspellingen. Het is immers makkelijker om op basis van de huidige data het weer 

voor morgen correct te voorspellen, dan het weer over twee weken.  

 

Naast de tijdsperiode speelt ook het schaalniveau een belangrijke rol. In de literatuur wordt 

gesteld dat hoe hoger het schaalniveau is, hoe minder toevalsfluctuaties een rol kunnen 

spelen (Vlonk & Reijn, 2015; Huisman et al, 2013; Verwest, 2011; de Groen et al, 2009; de 

Jong & Garssen, 2009). Een kleine verandering in een van de componenten heeft op een 

lager schaalniveau een veel grotere invloed. Zo kan bijvoorbeeld de aanleg van een 

nieuwbouwwijk een grote invloed hebben op het totale aantal inwoners in een gemeente, 

terwijl dit op provinciaal niveau nauwelijks een verandering teweeg brengt. Omdat zowel een 

lange tijdsperiode als een laag schaalniveau onzekerheden vergroten, wordt er bij regionale 

bevolkingsprognoses vaak voor een kortere tijdshorizon gekozen dan bij nationale 

bevolkingsprognoses (Verwest, 2011). 
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Het derde element, de migratiegevoeligheid van de doelgroep, heeft betrekking op over 

welke bevolkingsgroep een uitspraak wordt gedaan. Prognoses over specifieke doelgroepen 

zoals jongeren kennen een grotere mate van onzekerheid omdat deze groepen relatief sterk 

beïnvloed worden door migratie (Provincie Friesland,  2017). Migratie ontwikkelingen worden 

gekenmerkt door grote fluctuaties van jaar op jaar (de Beer & Meyer, 1992). Dit zorgt ervoor 

dat het component (binnenlandse) migratie lastig te voorspellen is. Doelgroepen zoals 

ouderen en de beroepsbevolking zijn minder gevoelig voor migratie en men verwacht dat 

deze groepen beter te prognosticeren zijn.  

 

Tevens moet rekening gehouden worden met de variabelen die worden meegenomen. Het 

meenemen van meer variabelen is vaak een reactie op de bovengenoemde onzekerheden. 

Men verwacht dat het meenemen van meer variabelen, de onzekerheid kleiner maken (de 

Jong & Garssen, 2009). Om met name de onzekerheid omtrent de binnenlandse migratie te 

verminderen nemen sommige prognoses de woningbouw- (en sloop)plannen mee. 

Inwonersgroei als gevolg van migratie is volgens de Jong & Garssen immers voor een groot 

deel afhankelijk van de omvang van de woningvoorraad. De redenatie is dat als er niet 

genoeg huizen zijn en er geen nieuwe huizen bijgebouwd worden, er ook geen 

(binnenlandse) migranten bij komen. De woningbouwplannen bepalen daarom voor een 

groot deel de binnenlandse migratie. Bij het meenemen van bouwplannen speelt echter het 

gevaar dat de beleidsmakers die deze prognoses gebruiken zich niet bewust zijn van het feit 

dat dit al is meegenomen. Hierdoor kan het zijn dat ze bouwbeleid op deze prognoses gaan 

ontwikkelen waardoor ze zelf de correctheid van deze prognoses beïnvloeden (Verwest, 

2011). Daarnaast is het de vraag of woningbouw of sloopplannen gerealiseerd worden en of 

ze goed aansluiten bij de vraag (Vlonk & Reijn, 2015). Het meenemen van woningbouw- en 

sloopplannen kan dus de onzekerheid verkleinen, maar biedt tegelijkertijd ook een aantal 

valkuilen.  

 

Tot slot speelt een vijfde element een belangrijke rol: de aard van de componenten. Deze 

componenten zijn namelijk afhankelijk van sociale, culturele, economische en politieke 

ontwikkelingen die moeilijk te voorspellen zijn (Verwest, 2011; de Jong & Garssen, 2009). 

Hoewel alle componenten (geboorte, sterfte, binnenlandse en buitenlandse migratie) een 

bepaalde mate van onzekerheid met zich meebrengen, zijn er twee componenten die zich 

bijzonder moeilijk laten voorspellen. Het betreft de componenten buitenlandse- en 

binnenlandse migratie. Deze componenten zijn namelijk afhankelijk van zeer veel 

verschillende factoren, van werk en studie, tot aan beschikbaarheid huizen en kwaliteit van de 

woonomgeving en persoonlijke omstandigheden en wensen. Bovendien zijn die factoren vaak 

afhankelijk van leeftijd, huishoudensamenstelling en herkomst (Feijten en Visser, 2005). 

Buitenlandse migratie is extra onzeker omdat het afhankelijk is van nationale en 

internationale ontwikkelingen in de vraag, van politieke  en economische ontwikkelingen op 

beide schalen en van het nationale of Europese migratiebeleid (de Jong & Garssen, 2009).  
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Naast de elementen die leiden tot onzekere bevolkingsprognoses moet er ook rekening mee 

worden gehouden dat bevolkingsprognoses door verschillende beleidsmakers en 

beleidsorganen strategisch worden gebruikt, waardoor de keuze voor een bepaalde 

prognose niet altijd gebaseerd is op de correctheid van die prognose, maar op politieke 

overwegingen (Verwest, 2011). Beleidsmakers kunnen de neiging hebben om prognoses te 

gebruiken die hun al gemaakte besluit ondersteunen. Wanneer prognoses het beleid juist 

tegenspreken, worden deze onder de tafel geschoven door de betreffende actoren (Verwest, 

2011). Bovendien komt het soms voor dat verschillende partijen verschillende prognoses 

aanhalen die elk aansluiten bij hun specifieke standpunt, waarbij het feit dat deze prognoses 

met onzekerheid omgeven zijn wordt genegeerd (Verwest, 2011). Dit kan leiden tot 

conflicterend beleid door verschillende actoren en discussies over de prognoses.  

 

3.4 hypothesen betrouwbaarheid bevolkingprognoses 

Aan de hand van de zojuist beschreven literatuur zijn enkele hypothesen opgesteld. 

Aangezien dit onderzoek zich richt op de betrouwbaarheid van de prognoses, zijn de 

hypothesen gericht op de factoren die de juistheid beïnvloedden.  Er zijn hierbij geen 

hypothesen opgesteld die betrekking hebben op de bevolkingsontwikkeling zelf, omdat de 

prognoses deze rol al vervullen. De hypothesen luiden als volgt: 

 

1. Een bevolkingsprognose is minder juist naarmate het prognosejaar verder  in de 

toekomst ligt 

2. Een bevolkingsprognose is minder juist naarmate het schaalniveau lager is  

3. Een bevolkingsprognose is minder juist voor de doelgroep jongeren dan voor de 

ouderen en de beroepsbevolking 

4. Een bevolkingsprognose is minder juist als bouw- en sloopplannen niet worden 

meegenomen 

5. Een bevolkingsprognose is minder juist naarmate het component migratie groter is  
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4. Parkstad Limburg 

 

Parkstad Limburg is een regio in Zuid-Limburg, bestaande uit de acht gemeenten Brunssum, 

Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Het is een 

grensregio die zich in de periferie van Nederland bevindt, zowel geografisch als 

sociaaleconomisch. Vanuit Europees oogpunt  ligt de regio echter centraal, grenzend aan 

Duitsland en in de buurt van België. De regio bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 211 km2 

en kent ongeveer 246.000 inwoners. Het is daarmee een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied.  
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken betreffende de analyse van de juistheid van 

de bevolkingsprognoses. Dit gebeurt aan de hand van grafische voorstellingen van de 

geanalyseerde data, in de vorm van grafieken en kaarten. Eerst wordt ingegaan op de 

bevolkingsprognoses voor de regio Parkstad Limburg als geheel. Daarna wordt ingezoomd 

op de prognoses van de afzonderlijke gemeenten. Tot slot wordt er een overzicht gegeven 

van de scores van de prognoses, uitgezet naar bevolkingsgroep en gemeente.  

 

5.1 Parkstad Limburg 

5.1.1 Totale bevolking 

Parkstad Limburg wordt al jaren gekenmerkt door een afnemende bevolking. De grafieken 1 

en 2 laten zien dat in de periode 2000 tot en met 2015 er een bevolkingskrimp is 

waargenomen in de deze regio. De daling van het aantal inwoners was gestaag tot aan 2008, 

toen vlakte de krimp af. Sinds 2013 is de krimp weer iets sterker geworden. In de periode 

2005 tot en met 2015 is het aantal inwoners in Parkstad met 13.414 inwoners afgenomen, 

waardoor er in 2015 ongeveer 247.000 mensen in Parkstad wonen.  

 

Grafiek 1 Bevolkingsontwikkeling volgens PEARL 

 

Grafiek 2 Bevolkingsontwikkeling volgens Progneff  

 

Alle prognoses voorspelden voor de regio Parkstad Limburg krimp van de bevolking. Dit komt 

dus overeen met de waargenomen bevolkingsontwikkeling. Echter de variatie in uitkomsten 

tussen de bevolkingsprognoses is groot. PEARL 2005 en Progneff 2008 voorspelden een 

sterkere krimp dan is uitgekomen, terwijl PEARL 2007, 2009 en 2011 een minder sterke 

daling van het aantal inwoners voorspelden. De bevolkingsontwikkeling volgens Progneff 

2012, 2013 en 2014 waren nagenoeg gelijk aan de waargenomen ontwikkeling.  
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Om de verschillen tussen de prognoses te onderzoeken is het van belang om scherper te 

kijken naar de bevolkingsontwikkeling in de grafieken. In Grafiek 1 is te zien dat de prognose 

van het PEARL model uit 2005 in dat jaar een breuk in de trend voorspelde, waarbij de krimp 

sterker zou worden dan voorheen en deze ook gestaag zou doorzetten. Die voorspelde 

breuk in de trend kwam er echter niet, en de krimp vlakte zelfs voor een aantal jaren af. Dit 

resulteerde erin dat PEARL 2005 voor 2015 een krimp van 22.000 inwoners ten opzichte van 

2005 voorspelde, terwijl de daadwerkelijke krimp 13.000 bedroeg. Een andere opvallende 

constatering in deze grafiek is dat de prognose van PEARL 2007 voor de periode 2010 tot en 

met 2013 nagenoeg dezelfde ontwikkeling laat zien als daadwerkelijk is waargenomen, terwijl 

de prognoses PEARL 2009 en 2011 iets meer afwijken van de waarneming.  

 

Grafiek 2 laat zien dat E,til bij het maken van de Progneff 2008 prognose niet de trendbreuk 

had zien aankomen waarbij de krimp zou afvlakken. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

PEARL 2007 prognose, die rond dezelfde tijd opgesteld is. E,til trekt het tempo van de krimp 

uit de periode daarvoor door, hetgeen resulteert in een hogere krimp in 2015 ten opzichte 

van 2008 dan daadwerkelijk is waargenomen (ongeveer 13.000 tegenover 9.500 minder 

inwoners). Toch zijn de afwijkingen tussen de waargenomen bevolkingskrimp in 2015 in 

procenten van de totale bevolking bij Progneff niet hoger dan 2,5%. Volgens de gehanteerde 

normen is deze prognose dus niet als slecht aan te merken. De enige prognose waarbij de 

afwijking opvallend is, is de PEARL 2005 prognose met een afwijking van 3,6%. Deze prognose 

overschatte de krimp licht. 
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5.1.2 Jongeren 

Ook de groep jongeren (0-20-jarigen) wordt gekenmerkt door krimp. Die krimp is redelijk 

stabiel met ongeveer 1,7% per jaar. In de periode 2005 tot en met 2015 is het aantal 

jongeren in Parkstad met iets meer dan 9600 afgenomen tot ongeveer 45.000 jongeren in 

2015.  

 

Grafiek 3 Ontwikkeling jongeren volgens PEARL 

 

Grafiek 4 Ontwikkeling jongeren volgens Progneff  

 

In tegenstelling tot de ontwikkeling van de totale bevolking blijkt dat de PEARL 2005 prognose 

de ontwikkeling van de jongeren goed heeft weten te voorspellen. Ook de PEARL 2011 

prognose staat niet ver van de waargenomen ontwikkeling af. De Progneff 2008 prognose 

overschatte de krimp van het aantal jongeren licht, met een afwijking van 2,6%. Dit in 

tegenstelling tot de PEARL 2007 en PEARL 2009 prognose, die beiden een lagere krimp 

voorspelden dan is waargenomen. Ze voorspelden zelfs een zeer lichte stijging in 2008 en 

respectievelijk 2010, terwijl in die jaren het aantal jongeren eveneens daalden. Beide 

voorspellingen wijken meer dan 5% af van de werkelijkheid en daarom is er sprake van een 

onderschatting van de krimp van de groep jongeren. De prognoses van Progneff 2012, 2013 

en 2014 daarentegen wijken nauwelijks af van de waargenomen ontwikkeling. 
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5.1.3 Beroepsbevolking 

De groep potentieel werkenden, in de leeftijd van 20 tot 65 jaar, neemt over de jaren ook af. 

Die afname is in aantal groter dan de groep jongeren, maar in percentage van de groep als 

geheel is de krimp lager. Tussen 2005 en 2015 is de beroepsbevolking afgenomen met 

ongeveer 13.500 personen, wat neerkomt op een krimp van 8,4%. In 2015 zijn er rond de 

147.000 potentieel werkenden.  

 

Grafiek 5 Ontwikkeling beroepsbevolking volgens 

PEARL 

 

Grafiek 6 Ontwikkeling beroepsbevolking volgens 

Progneff 

 

Opnieuw voorspelden PEARL 2005 en Progneff 2008 een sterkere daling dan is 

waargenomen. De afwijking van de waargenomen ontwikkeling in procenten van de totale 

beroepsbevolking voor de PEARL 2005 prognose ligt op 3%, omdat deze de krimp van de 

beroepsbevolking licht had overschat. De Progneff 2008 prognose blijft binnen de marge en 

wist de krimp van de beroepsbevolking dus relatief goed te voorspellen. De andere 

prognoses voorspelden allemaal een iets lichtere krimp dan achteraf is gebleken, maar de 

afwijkingen waren niet opvallend. Wel valt op dat de prognose van PEARL 2007 de 

ontwikkeling goed volgt, met uitzondering van de laatste twee jaar. Ook de PEARL 2011 

prognose wijkt voor de laatste jaren meer af. De beste prognose die met het PEARL model is 

gemaakt is die uit 2009. De Progneff prognoses vanaf 2012 wijken opnieuw het minste af. 
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5.1.4 Ouderen 

In tegenstelling tot de andere twee bevolkingsgroepen is er bij de 65-plussers wel sprake van 

groei. Die groei vindt al een geruime tijd plaats maar is sinds 2010 nog extra toegenomen. 

Binnen tien jaar tijd is het aantal ouderen van ongeveer 45.000 naar 55.000 gestegen. Dat is 

een groei van meer dan 21% op de totale groep 65-plussers in 2005.  

 

Grafiek 7 Ontwikkeling ouderen volgens PEARL 

  

Grafiek 8 Ontwikkeling ouderen volgens Progneff  

 

Alle prognoses voorspelden een groei voor de periode 2005 – 2015 en voorzagen tevens in 

meer of mindere mate de toename in groei sinds 2010. De meeste prognoses onderschatte 

echter de groei waardoor het aantal ouderen in 2015 volgens de prognoses lager was dan 

het werkelijke aantal. Uitzondering hierop vormen de recente Progneff prognoses uit 2012, 

2013 en 2014, die goed scoren op de voorspelling van het aantal ouderen. Het slechtst 

scoren de prognoses van PEARL uit 2005 en 2007, omdat deze beiden al vanaf het begin een 

veel vlakkere groei voorspelden. Beide prognoses wijken daarom ook meer dan 5% af. De 

PEARL prognoses uit 2009 en 2011, en de Progneff prognose uit 2008 scoren relatief goed. 
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5.1.5 Vergrijzing 

Zoals blijkt uit de resultaten betekent een verandering van de bevolking als geheel niet dat 

deze verandering over alle afzonderlijke bevolkingsgroepen in dezelfde mate plaatsvindt. Als 

er wordt gekeken naar de bevolkingspiramide in 2005 en 2015, dan valt op dat de krimp met 

name optreedt in de leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar en 30 tot 50 jaar. Dit zijn de jongeren en 

(een deel van) de potentieel werkenden. De leeftijdsgroepen 50 tot 90+ worden zelfs 

gekenmerkt door groei, met name het aantal inwoners tussen de 60 en 70. Hierdoor 

verschuift het zwaartepunt, de groep met het meeste aantal inwoners, van de groep 40 tot 

50 naar de groep 50 tot 60 en wordt de groep 60 tot 70 ook groter dan de groep 30 tot 40. 

Er is dus sprake van vergrijzing. 
 

Grafiek 9 Verandering samenstelling bevolking 

 

Grafiek 10 Samenstelling bevolking per prognose  

 

Grafiek 10 laat zien dat er drie prognoses waren die de vergrijzing van de regio Parkstad 

verkeerd hebben geprognosticeerd, waarbij het geprognosticeerde aandeel ouderen meer 

dan 0,5%punt hoger of lager is dan het waargenomen aandeel. De PEARL 2005 prognose 

onderschatte de vergrijzing licht. Dit komt omdat deze prognose de krimp van de 

beroepsbevolking (de leeftijdsgroepen 20 tot en met 65) heeft overschat, en de groei van de 

ouderen sterk heeft onderschat. De bevolkingspiramide toont aan dat er meer personen in 

de groepen 20 tot en met 90+ zijn waargenomen dan geprognosticeerd (zie de oranje lijn). 

Ook de PEARL 2007 prognose (blauwe lijn in de bevolkingspiramide) onderschatte de 

vergrijzing licht. In dit geval komt het door een onderschatting van de krimp van de jongeren 

en een onderschatting van de groei van het aantal ouderen. Daarnaast is er ook een 

behoorlijke onderschatting van de krimp van het aantal personen in de leeftijdsgroep 20-30 

jaar, maar dit heeft relatief weinig invloed op de beroepsbevolking omdat de krimp van de 

andere jaargroepen die tot deze bevolkingsgroep behoren licht overschat zijn. Opvallend is 

dat alle drie de prognoses de krimp van de groep 20 tot 30 jarigen hebben onderschat. Dit 

zien we ook terug bij de PEARL 2011 prognose (groene lijn), maar omdat de groei van de 

ouderen niet overschat wordt, en de krimp van de jongeren juist licht overschat wordt,  leidt 

dit tot een lichte overschatting van de vergrijzing. 
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5.2 Gemeenten 

Het beeld over de bevolkingsontwikkeling en de mate waarin de prognoses in staat waren om 

waarheidsgetrouwe voorspellingen te doen verschilt per gemeente. De resultaten van 

Parkstad als geheel komen niet altijd overeen met de resultaten van de afzonderlijke 

gemeenten. In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de totale bevolking 

en de leeftijdsgroepen in de gemeenten van Parkstad en de prognoses die hierover gedaan 

zijn. Dit gebeurt aan de hand van kaarten waarin deze gegevens zijn gevisualiseerd. Hierbij 

worden alleen de prognoses besproken die afwijkingen hebben laten zien. Dit betekent dat 

met name de prognoses van Progneff uit 2012, 2013 en 2014 in de meeste gevallen niet 

worden besproken, omdat deze prognoses nauwelijks afwijkingen toonden.   
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5.2.1 Totale bevolking 

 

PEARL 2005 prognose totale bevolking 

Ontwikkelingskaarten 1 Totale bevolkingsontwikkeling, 2005 –  2015 

Volgens PEARL 2005 en waarneming 

 

Bij de PEARL 2005 prognose zijn met name in 

Nuth zijn de verschillen groot. De prognose 

voorspelde een zeer sterke krimp van meer dan 

10% terwijl de waargenomen krimp slechts 3,2% 

bedroeg. Dat resulteert in een verschil van 8,6% 

op de totale bevolking in 2015. Ook in 

Brunssum zijn er meer inwoners dan 

geprognosticeerd, waardoor de afwijking tussen 

de waarneming en prognose 5% bedraagt. 

Daarnaast valt op dat ook het aantal inwoners 

in de grote gemeenten zoals Heerlen en 

Kerkrade licht was onderschat in de prognose, 

met een afwijking van 4,3% en respectievelijk 

3,9%. Hoewel deze onderschatting in procenten 

van de waargenomen inwoners in deze 

gemeenten niet zo groot als Brunssum en Nuth 

is, hebben de absolute aantallen wel een grote 

invloed op de overschatting van de krimp voor de regio Parkstad. De absolute verschillen 

tussen de prognose en de waarneming voor de gemeenten Heerlen en Kerkrade zijn samen 

al goed voor een verschil van meer dan 5000 inwoners voor Parkstad als geheel. Daarnaast is 

de krimp in de gemeenten Onderbanken en Voerendaal licht onderschat. 

Afwijkingenkaart 1 Afwijking totale bevolking in 2015 

Waarneming versus PEARL 2005  
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PEARL 2007 prognose totale bevolking 

Ontwikkelingskaarten 2 Totale bevolkingsontwikkeling, 2007 –  2015 

Volgens PEARL 2007 en waarneming 

 

 

PEARL 2007 bleek beter in staat om een juiste 

prognose voor 2015 te maken, en dat zie je ook 

terug kijkt als je naar Ontwikkelingskaarten 2 kijkt. 

De PEARL 2007 prognose kaart verschilt 

namelijk niet veel van de waarnemingskaart. 

Beide kaartdelen laten een lichte krimp voor 

bijna alle gemeenten zien. Er is wel één 

gemeente die eruit springt, namelijk de 

gemeente Brunssum. In de prognose werd voor 

deze gemeente een zeer lichte groei voorspeld, 

terwijl er werkelijk een lichte krimp heeft 

plaatsgevonden. Dit leidt ertoe dat de afwijking 

voor Brunssum meer dan 5% is (zie 

Afwijkingenkaart 2). De overige gemeenten 

kennen slechts zeer geringe afwijkingen. 

  

Afwijkingenkaart 2 Afwijking totale bevolking in 2015 

Waarneming versus PEARL 2007  
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PEARL 2009 prognose totale bevolking 

Ontwikkelingskaarten 3 Totale bevolkingsontwikkeling, 2009 –  2015 

Volgens PEARL 2009 en waarneming 

 

Voor de PEARL 2009 prognose geldt dat geen 

enkele gemeente een grote afwijking kent. Wel 

zijn er enkele gemeenten waarbij een lichte 

afwijking is geconstateerd. Voor de gemeente 

Brunssum is de krimp licht onderschat (3,6%). 

Er waren 1045 minder mensen dan 

geprognosticeerd (zie Afwijkingenkaart 3). Dit 

komt omdat de prognose een lichte groei 

voorspelde die niet is uitgekomen.  De 

gemeenten Voerendaal en Simpelveld 

daarentegen worden gekenmerkt door een 

lichte overschatting van de krimp, waardoor 

beide gemeenten ongeveer 300 meer inwoners 

telden dan van in 2009 was geprognosticeerd.  

Afwijkingenkaart 3 Afwijking totale bevolking in 2015 

Waarneming versus PEARL 2009 
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PEARL 2011 prognose totale bevolking 

Ontwikkelingskaarten 4 Totale bevolkingsontwikkeling, 2011 –  2015 

Volgens PEARL 2011 en waarneming 

 

 

Ook PEARL 2011 voorspelde voor de gemeente 

Brunssum en tevens Voerendaal een lichte 

groei die niet is uitgekomen (zie 

Ontwikkelingskaarten 4). In Brunssum leidde dit 

tot een lichte onderschatting van de krimp. In 

Voerendaal was de afwijking echter te klein om 

te spreken van een onderschatting. Dit is wel 

het geval bij Onderbanken. De PEARL 2011 

prognose voorspelde een sterke krimp van 

bijna 9%, terwijl de waarneming een zeer lichte 

krimp van minder dan 2% liet zien. Het 

inwonertal in Onderbanken in 2015 is daarmee 

procentueel behoorlijk groter dan 

geprognosticeerd. De afwijking van de 

waarneming ten opzichte van de prognose in 

procenten van de totale bevolking ligt op 7,2% 

en er is dus sprake van een sterke 

overschatting van de krimp (zie Afwijkingenkaart 4). In Nuth werd de krimp licht overschat, met 

een afwijking van 2,5% op de totale waargenomen bevolking in 2015.  

  

Afwijkingenkaart 4 Afwijking totale bevolking in 2015 

Waarneming versus PEARL 2011 
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Progneff 2008 prognose totale bevolking 

Ontwikkelingskaarten 5 Totale bevolkingsontwikkeling, 2007* – 2015 

Volgens Progneff 2008 en waarneming 

 

Als er wordt ingezoomd op de Progneff 2008 

prognose per gemeente, dan wordt er een 

ander beeld getoond dan wanneer er wordt 

gekeken naar de regio als geheel. Grafiek 2 in 

paragraaf 5.1.1 gaf aan dat de Progneff 2008 

prognose voor Parkstad meer afweek dan 

andere Progneff prognoses (ook al is 

geconstateerd dat deze afwijking niet boven de 

5% uitkwam). Wordt er gekeken naar de 

afzonderlijke gemeenten, dan is er geen 

gemeente waarbij de afwijking groot is. Alleen 

bij de gemeente Kerkrade is de krimp licht 

overschat. De afwijking voor Parkstad als geheel 

is in dit geval niet te wijten aan enkele 

gemeenten die sterk afwijken, maar aan het feit 

dat voor bijna alle gemeenten het aantal 

personen licht onderschat werd. Omdat in bijna 

alle gemeenten met uitzondering van Brunssum het inwonertal in 2015 hoger lag dan 

geprognosticeerd, werd de krimp voor Parkstad als geheel dus iets overschat.  

 

Progneff 2012, 2013 en 2014 prognose totale bevolking 

De Progneff prognoses uit 2012, 2013 en 2014 toonden voor de totale bevolking geen 

opvallende afwijkingen met de waarneming en worden daarom niet besproken.  

Afwijkingenkaart 5 Afwijking totale bevolking in 2015 

Waarneming versus Progneff 2008 
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5.2.2 Jongeren 

 

PEARL 2005 prognose jongeren 

Ontwikkelingskaarten 6 Ontwikkeling jongeren, 2005 – 2015 

Volgens PEARL 2005 en waarneming 

 

Hoewel de PEARL 2005 prognose op het eerste 

gezicht een goede prognose voor het aantal 

jongeren in Parkstad lijkt te zijn, blijkt dat de 

gemeente Nuth toch een opvallende afwijking 

kent. De prognose voorspelde dat de groep 

jongeren in de periode 2005 tot en met 2015 

met meer dan 25% zou krimpen. Uiteindelijk 

blijkt die krimp meer dan 10% lager te liggen. Dit 

betekent dat er 346 jongeren meer waren dan 

voorspeld, wat neerkomt op een afwijking van 

12,1% op de totale groep jongeren in Nuth. 

Voor de overige gemeenten golden echter 

kleine afwijkingen waarbij de waarneming zowel 

lager als hoger lag dan de prognose. De krimp 

van de groep jongeren in Onderbanken en 

Voerendaal werd licht onderschat, terwijl deze 

in Kerkrade licht overschat werd.  

Afwijkingenkaart 6 Afwijking jongeren  in 2015 

Waarneming versus PEARL 2005  
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PEARL 2007 prognose jongeren 

Ontwikkelingskaarten 7 Ontwikkeling jongeren, 2007 – 2015 

Volgens PEARL 2007 en waarneming 

 

 

De opvallende afwijking die PEARL 2007 op 

regionaal niveau toonde, is ook terug te zien op 

gemeentelijk niveau. Vijf van de acht 

gemeenten kennen een afwijking van meer dan 

5%, waarbij in vier gevallen het aantal jongeren 

lager ligt dan geprognosticeerd. Dit zijn de 

gemeenten met het meeste aantal jongeren, 

namelijk Heerlen (afwijking van 6,3%), Kerkrade 

(afwijking van 8,3%), Landgraaf (afwijking van 

6,6%) en Brunssum (afwijking van 14,2%). Bij 

Brunssum werd de zeer sterke onderschatting 

van de krimp veroorzaakt omdat een lichte 

groei was voorspeld terwijl een sterke krimp 

heeft plaatsgevonden (zie Ontwikkelingskaarten 

7). Door deze grote afwijkingen en het feit dat 

het de gemeenten met de meeste jongeren 

betreft werd de krimp van het aantal jongeren 

voor Parkstad als geheel dus onderschat. In de 

kleinere gemeenten was sprake van een overschatting van de krimp, maar dit had in absolute 

aantallen weinig invloed. In Simpelveld lag de overschatting van de krimp boven de 5%, en in 

Nuth en Voerendaal was de overschatting licht. 

  

Afwijkingenkaart 7 Afwijking jongeren in 2015 

Waarneming versus PEARL 2007  
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PEARL 2009 prognose jongeren 

Ontwikkelingskaarten 8 Ontwikkeling jongeren, 2009 – 2015 

Volgens PEARL 2009 en waarneming 

 

 

De vergelijking tussen de PEARL 2009 prognose 

en de waarneming laat hetzelfde beeld zien als 

bij de PEARL 2007 prognose. Opnieuw is de 

krimp voor een groot deel van de gemeenten 

groter dan geprognosticeerd, waarbij bovendien 

voor de gemeenten Brunssum en Kerkrade de 

verwachte groei niet is uitgekomen. Brunssum 

wijkt eveneens procentueel het meeste af 

(11,1%). Daarnaast is ook de waarneming van 

het aantal jongeren in Onderbanken, Heerlen, 

Kerkrade en Nuth opvallend lager dan de 

prognose. In Landgraaf werd het aantal 

jongeren licht overschat, en de krimp dus licht 

onderschat. De krimp van de groep jongeren 

werd in Simpelveld als enige licht overschat.  

Afwijkingenkaart 8 Afwijking jongeren  in 2015 

Waarneming versus PEARL 2009  
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PEARL 2011 prognose jongeren 

Ontwikkelingskaarten 9 Ontwikkeling jongeren, 2011 – 2015 

Volgens PEARL 2011 en waarneming 

 

 

Ook de kaarten van de PEARL 2011 

gemeentelijke prognoses laten zien dat een 

goede prognose op regionaal niveau niet altijd 

een goede prognose op gemeentelijk niveau is. 

De gemeenten Onderbanken en Brunssum 

springen er beiden uit, maar heffen elkaar min 

of meer op bij het regionale niveau. In 

Onderbanken werd de krimp door de prognose 

zeer sterk overschat, waardoor er 313 jongeren 

meer waren dan geprognosticeerd. Dit lijkt in 

aantallen niet veel, maar in procenten van de 

totale groep jongeren in deze gemeente is dat 

een afwijking van meer dan 20%. Deze grote 

overschatting van de krimp van het aantal 

jongeren verklaart de overschatting van de 

krimp van de totale bevolking in deze 

gemeente. In Brunssum vind het 

tegenovergestelde plaats. Hier zijn juist minder 

jongeren dan geprognosticeerd, hetgeen terug is te zien in de negatieve afwijking van 11%. 

Langraaf en Simpelveld kennen een lichte onderschatting van het aantal jongeren, en 

Heerlen en Kerkrade een lichte overschatting. 

 

Afwijkingenkaart 9 Afwijking jongeren in 2015 

Waarneming versus PEARL 2011 
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Progneff 2008 prognose jongeren 

Ontwikkelingskaarten 10 Ontwikkeling jongeren, 2007* – 2015 

Volgens Progneff 2008 en waarneming 

 
*prognose is geraamd op 2007 

 

De Progneff 2008 prognose laat net als de 

Progneff 2007 prognose een sterke krimp voor 

de meeste gemeenten zien (zie 

Ontwikkelingskaarten 10). Opvallend is dat de 

Progneff 2008 prognose in tegenstelling tot de 

2007 prognose geen groei voor Brunssum 

voorspelde. Daarnaast heeft de Progneff 2008 

prognose in tegenstelling tot de PEARL 2007 en 

2009 prognose juist de omvang van de groep 

jongeren voor enkele gemeenten onderschat en 

de krimp voor de regio als geheel dus 

overschat. Het gaat hierbij om de gemeenten 

Nuth en Kerkrade, waarbij de waarneming in 

procenten van de totale groep jongeren in die 

gemeente iets meer dan 5% afweek van de 

prognose. Ook voor de meeste andere 

gemeenten was de waarneming licht hoger, 

zoals Nuth, Brunssum, Kerkrade en Voerendaal. 

In deze gemeenten werd de krimp van de jongeren licht overschat.  

Afwijkingenkaart 10 Afwijking jongeren in 2015 

Waarneming versus Progneff 2008  
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Progneff 2012 prognose jongeren 

Ontwikkelingskaarten 11 Ontwikkeling jongeren, 2012 – 2015 

Volgens Progneff 2012  en waarneming  

 

 

De Progneff 2012 prognose wist over het 

algemeen de krimp per gemeente goed te 

voorspellen. Er is maar één gemeente die licht 

afwijkt. In Voerendaal werden namelijk minder 

jongeren waargenomen dan voorspeld, 

waardoor de krimp van de groep jongeren in 

deze gemeente dus licht onderschat werd (zie 

Afwijkingenkaart 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progneff 2013 en 2014 prognoses jongeren 

De Progneff 2013 en 2014 prognoses toonden geen opvallende afwijkingen voor de 

prognose van de jongeren. 

Afwijkingenkaart 11 Afwijking jongeren in 2015 

Waarneming versus Progneff 2012 
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5.2.3 Beroepsbevolking 

 

PEARL 2005 prognose beroepsbevolking 

Ontwikkelingskaarten 12 Ontwikkeling beroepsbevolking, 2005 – 2015 

Volgens PEARL 2005 en waarneming 

 

Volgens de waarneming is de krimp van de 

beroepsbevolking die PEARL 2005 had 

voorspeld in de gemeenten Nuth en Heerlen 

meegevallen (zie Ontwikkelingskaarten 12). Het 

aantal personen tussen de 20 en de 65 jaar is 

hoger dan geprognosticeerd en de krimp van de 

beroepsbevolking werd in deze gemeenten 

overschat (zie Afwijkingenkaart 12). In 

Voerendaal vond juist een lichte onderschatting 

van de krimp plaats. Hier was het aantal 

potentieel werkenden lager dan voorspeld. 

  

Afwijkingenkaart 12 Afwijking beroepsbevolking 2015 

Waarneming versus PEARL 2005  
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PEARL 2007 prognose beroepsbevolking 

Ontwikkelingskaarten 13 Ontwikkeling beroepsbevolking, 2007 – 2015 

Volgens PEARL 2007 en waarneming 

 

Als de waarneming met de prognose van 

PEARL uit 2007 word vergeleken dan word er 

een iets ander beeld getoond 

(Ontwikkelingskaarten 13 en Afwijkingenkaart 

13). De afwijking zit nu niet bij de gemeenten 

Nuth en Heerlen, maar bij de gemeente 

Brunssum. In Brunssum is het aantal 

potentieel werkenden opvallend lager dan 

geprognosticeerd. De krimp van de 

beroepsbevolking was dus hoger dan 

verwacht. Ook in de meeste andere 

gemeenten was de omvang van de 

beroepsbevolking iets minder groot. In 

bijvoorbeeld Onderbanken en Voerendaal 

werd de krimp licht onderschat. 

  

Afwijkingenkaart 13 Afwijking beroepsbevolking 2015 

Waarneming versus PEARL 2007  
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PEARL 2009 prognose beroepsbevolking 

Ontwikkelingskaarten 14 Ontwikkeling beroepsbevolking, 2009 – 2015 

Volgens PEARL 2009 en waarneming 

 

 

 Bij de PEARL 2009 prognose is de voorspelde 

krimp voor bijna alle gemeenten nagenoeg 

gelijk aan de waargenomen krimp (zie 

Ontwikkelingskaarten 14). Er is geen enkele 

gemeente waarbij de afwijking sterk is. De enige 

gemeenten die licht afwijken zijn Brunssum en 

Voerendaal (zie Afwijkingenkaart 14). In 

Brunssum was de krimp van de 

beroepsbevolking licht hoger dan voorspeld, 

terwijl in Voerendaal de krimp lager was. 

  

Afwijkingenkaart 14 Afwijking beroepsbevolking 2015 

Waarneming versus PEARL 2009  
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PEARL 2011 prognose beroepsbevolking 

Ontwikkelingskaarten 15 Ontwikkeling beroepsbevolking, 2011 – 2015 

Volgens PEARL 2011 en waarneming 

 

 

Bij de PEARL 2011 prognose werd 

daarentegen het aantal potentieel werkenden 

in Onderbanken door de prognose 

onderschat. De waarneming toont daar een 

positieve afwijking van 7,5% op de totale groep 

in die gemeente in 2015. Er waren 347 meer 

20 tot 65 jarigen dan geprognosticeerd. De 

daling van de beroepsbevolking in de 

gemeenten Brunssum, Heerlen en Kerkrade 

werd licht onderschat, terwijl deze in Nuth licht 

werd overschat (zie Ontwikkelingskaarten 15 

en Afwijkingenkaart 15). 

  

Afwijkingenkaart 15 Afwijking beroepsbevolking 2015 

Waarneming versus PEARL 2011  
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Progneff 2008 prognose beroepsbevolking 

Ontwikkelingskaarten 16 Ontwikkeling beroepsbevolking, 2007* – 2015 

Volgens Progneff 2008 en waarneming 

 
* Prognose is geraamd op 2007 

Ten opzichte van de meeste PEARL prognoses 

doet de Progneff 2008 prognose het ook beter 

bij de prognose van de beroepsbevolking. Er zijn 

slechts twee gemeenten waarbij de 

waargenomen krimp een lichte onder- of 

overschatting door de prognose laat zien. In 

Brunssum lag het aantal potentieel werkenden 

lager dan geprognosticeerd, en in Heerlen was 

het aantal iets hoger dan geprognosticeerd. 

 

 

 

 

 

 

Progneff 2012, 2013 en 2014 prognoses beroepsbevolking 

Opnieuw geldt dat de Progneff prognoses uit 2012, 2013 en 2014 goede voorspellingen over 

de beroepsbevolking hebben gedaan en geen opvallende afwijkingen kennen.  

Afwijkingenkaart 16 Afwijking beroepsbevolking 2015 

Waarneming versus Progneff 2008  
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5.2.4 Ouderen 

 

PEARL 2005 prognose ouderen 

Ontwikkelingskaarten 17 Ontwikkeling ouderen, 2005 – 2015 

Volgens PEARL 2005 en waarneming 

 

 

Ondanks dat PEARL 2005 een behoorlijke groei 

van het aantal ouderen voor de meeste 

gemeenten voorspelde, bleek de werkelijke 

groei nog hoger te zijn. Het grootste verschil is 

te vinden in Brunssum, daar is de afwijking 

namelijk 15,3%. De prognose voorspelde voor 

deze gemeente nauwelijks een toename, 

terwijl de waargenomen groei 18,3% was. De 

groei werd dus sterk onderschat. In 

Onderbanken daarentegen werd een zeer 

grote groei van bijna 40% voorspeld, terwijl de 

werkelijke groei op 28,5% lag. Het de groei van 

het aantal ouderen werd hier dus behoorlijk 

overschat. Verder is de groei van de groep 

ouderen in Nuth, Heerlen en Kerkrade sterk 

onderschat en de groei in Landgraaf matig 

onderschat. De groei in Simpelveld werd licht 

onderschat. 

 

Afwijkingenkaart 17 Afwijking ouderen in 2015 

Waarneming versus PEARL 2005  
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PEARL 2007 prognose ouderen 

Ontwikkelingskaarten 18 Ontwikkeling ouderen, 2007 – 2015 

Volgens PEARL 2007 en waarneming 

 

 

Ook de gemeentelijke kaarten van PEARL 2007 

laten eenzelfde soort beeld zien, waarbij de 

groei in veel gemeenten onderschat werd. De 

afwijkingen bij deze prognose zijn wel minder 

groot en ligt in bijna alle gemeenten net boven 

de 5%. Uitzondering hierop vormt Simpelveld, 

waarbij het aantal ouderen weliswaar hoger ligt 

maar slechts een lichte afwijking kent, en 

Onderbanken, waarbij het aantal ouderen 

nagenoeg gelijk is aan de prognose. 

  

Afwijkingenkaart 18 Afwijking ouderen in 2015 

Waarneming versus PEARL 2007 
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PEARL 2009 prognose ouderen 

Ontwikkelingskaarten 19 Ontwikkeling ouderen, 2009 – 2015 

Volgens PEARL 2009 en waarneming 

 

 

De groei die PEARL 2009 voor de gemeenten 

had voorspeld blijkt voor enkele gemeenten 

hoger te zijn. De groei is namelijk licht 

onderschat in de gemeenten Brunssum, 

Kerkrade, Nuth, Voerendaal en Simpelveld. 

Hierbij kent Kerkrade in aantallen de grootste 

afwijking met 432 meer ouderen dan 

geprognosticeerd. 

 

  

Afwijkingenkaart 19 Afwijking ouderen in 2015 

Waarneming versus PEARL 2009 
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PEARL 2011 prognose ouderen 

Ontwikkelingskaarten 20 Ontwikkeling ouderen, 2011 – 2015 

Volgens PEARL 2011 en waarneming 

 

 

De prognose die in 2011 is gemaakt scoort van 

alle prognoses die met het PEARL model zijn 

gemaakt het beste. Er zijn maar twee 

gemeenten waarbij de waarneming licht afwijkt 

van de prognose. Deze afwijkingen zijn zowel 

hoger als lager. In Kerkrade is het waargenomen 

aantal ouderen licht hoger. In Simpelveld 

daarentegen is het waargenomen aantal 

ouderen licht lager. In de overige gemeenten is 

het verschil tussen het waargenomen en 

geprognosticeerde aantal ouderen in procenten 

van de waargenomen ouderen nagenoeg 

verwaarloosbaar (zie Afwijkingenkaart 20). 

  

Afwijkingenkaart 20 Afwijking ouderen in 2015 

Waarneming versus PEARL 2011 
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Progneff 2008 prognose ouderen 

Ontwikkelingskaarten 21 Ontwikkeling ouderen, 2007* –  2015 

Volgens Progneff 2008 en waarneming 

 

 

Bij de Progneff 2008 prognose is de afwijking 

voor Onderbanken en Simpelveld in het oog 

vallend, waarbij in beide gevallen de 

waarneming een hoger aantal ouderen toonde 

dan de prognose. Met name Simpelveld is 

opvallend, omdat de afwijking bijna 10% 

bedraagt. Onderbanken wordt gekenmerkt 

door een lichtere maar nog steeds opvallende 

onderschatting van de groei. Daarnaast word 

de groei van de ouderen in Kerkrade licht 

onderschat door deze prognose. 

 

  

Afwijkingenkaart 21 Afwijking ouderen in 2015 

Waarneming versus Progneff 2008 
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Progneff 2012 prognose ouderen 

Ontwikkelingskaarten 22 Ontwikkeling ouderen, 2012 – 2015 

Volgens Progneff 2012 en waarneming 

 

 

De ontwikkelings- en afwijkingenkaarten van 

Progneff 2012 laten zien dat deze gemeentelijke 

prognose goed overeenkomt met de 

werkelijkheid. Er is slechts één gemeente die 

licht afwijkt. Bij de Progneff 2012 prognose gaat 

het om de gemeente Simpelveld, waar iets meer 

ouderen (78) zijn waargenomen dan voorspeld. 

De prognose van de ouderen voor de overige 

gemeenten is nagenoeg gelijk aan de werkelijke 

ontwikkeling.  

  

Afwijkingenkaart 22 Afwijking ouderen in 2015 

Waarneming versus Progneff 2012 
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Progneff 2013 prognose ouderen 

Ontwikkelingskaarten 23 Ontwikkeling ouderen, 2013 – 2015 

Volgens Progneff 2013 en waarneming 

 

Net als bij de Progneff 2012 prognose komt 

ook de Progneff 2013 prognose goed overeen 

met de werkelijke ontwikkeling van de 

ouderen. Opnieuw is er slechts één gemeente 

die licht afwijkt. Bij deze prognose gaat het om 

de gemeente Nuth, waar ook iets meer 

ouderen zijn waargenomen. Deze afwijking is 

klein, maar wel opvallend, omdat deze 

prognose bij de andere bevolkingsgroepen 

geen afwijkingen heeft laten zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progneff 2014 prognose ouderen 

De Progneff 2014 prognose is de enige prognose die geen afwijkingen heeft laten zien, en is 

daarmee over de gehele lijn de enige foutloze prognose.   

Afwijkingenkaart 23 Afwijking ouderen in 2015 

Waarneming versus Progneff 2013 
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5.2.5 Vergrijzing 

Het is niet alleen interessant om te kijken in hoeverre de prognoses in staat waren om de 

ontwikkeling per bevolkingsgroep juist te voorspellen,  maar ook om te zien hoe zich dat 

vertaald naar de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen. Uit de groei van de groep 

ouderen en de krimp van de groep jongeren en de beroepsbevolking blijkt dat de gemeenten 

in Parkstad al jaren te maken hebben met een vergrijzende samenleving. Het aandeel 

ouderen in de samenleving wordt steeds groter, terwijl het aandeel jongeren en potentieel 

werkenden steeds kleiner wordt (zie Ontwikkelingskaarten 22).  

 

 

De sterkste groei van het aandeel ouderen vindt plaats in de gemeenten Nuth, Voerendaal, 

Simpelveld en Landgraaf. In Nuth wordt de vergrijzing mede veroorzaakt door de sterke 

krimp van de beroepsbevolking. In Onderbanken vindt een iets lichtere groei van het aandeel 

ouderen plaats, omdat het aandeel beroepsbevolking niet zo heel sterk daalt. Het aandeel 

jongeren daalt in deze gemeente echter wel sterk. De gemeente Heerlen kent de minste 

vergrijzing.  

 

Alle prognoses voorspelden deze vergrijzing ook, maar sommige prognoses wisten het 

aandeel ouderen beter te schatten dan andere prognoses. Dit betekent echter niet dat ze 

dus per definitie het aantal ouderen, jongeren en potentieel werkenden goed voorspellen, 

maar dat ze de verhoudingen tussen die groepen redelijk goed weten te prognosticeren.  

  

Ontwikkelingskaarten 24 Ontwikkeling aandelen leeftijdsgroepen, 2005 – 2015 

Waargenomen ontwikkeling  
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PEARL 2005 prognose vergrijzing 

Aandelenkaarten 1 Aandeel ouderen in 2015 

Volgens PEARL 2005 en waarneming 

 

 

Aandelenkaarten 1 laten zien dat de PEARL 2005 prognose voor een één gemeente de 

vergrijzing, en daarmee het aandeel ouderen heeft overschat, en voor een viertal gemeenten 

de vergrijzing heeft onderschat. Het aandeel ouderen in Brunssum werd het sterkst 

onderschat. Het gaat hierbij om een verschil van 2,4%punt tussen het geprognosticeerde en 

het waargenomen aandeel. Deze onderschatting van de vergrijzing wordt veroorzaakt door 

een sterke onderschatting van de groei van de ouderen. De prognose voorspelde bijna 1000 

ouderen minder dan is waargenomen. In Landgraaf en Kerkrade werd het aandeel iets lichter 

maar nog steeds duidelijk onderschat. De vergrijzing in Landgraaf was sterker omdat de 

prognose het aantal ouderen had onderschat. In Kerkrade werd de afwijking veroorzaakt 

door een sterke onderschatting van de groei van de ouderen, die gedeeltelijk 

gecompenseerd werd door een lichte overschatting van de krimp bij de jongeren. In Heerlen 

werd de vergrijzing licht onderschat door een sterke onderschatting van de krimp van de 

ouderen in combinatie met een overschatting van de krimp van de beroepsbevolking. In 

tegenstelling tot de zojuist genoemde gemeenten werd de vergrijzing in Onderbanken 

overschat. In deze gemeente werd de krimp van de jongeren weliswaar licht onderschat, 

maar doordat de groei van de ouderen sterk werd overschat in de prognose was het aandeel 

ouderen lager dan geprognosticeerd. 
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PEARL 2007 prognose vergrijzing 

Aandelenkaarten 2 Aandeel ouderen in 2015 

Volgens PEARL 2007 en waarneming 

 

 

Net als bij de PEARL 2005 prognose heeft de PEARL 2007 prognose de vergrijzing in 

Brunssum sterk onderschat, met opnieuw een verschil van 2,4%punt. Deze onderschatting 

komt doordat zowel de krimp van de beroepsbevolking als van de jongeren is onderschat. 

Daarnaast werd ook de groei van de ouderen onderschat. Ook de vergrijzing in Heerlen, 

Landgraaf, Kerkrade en Nuth en Voerendaal werd door deze prognose onderschat. Bij 

Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Nuth is dit het gevolg van een onderschatting van de krimp 

van de jongeren en een onderschatting van de groei van de ouderen. In Voerendaal werd de 

krimp van de jongeren juist licht overschat, maar de vergrijzing werd alsnog onderschat 

doordat de prognose de krimp van de beroepsbevolking en de groei van de ouderen te laag 

had voorspeld.  In Simpelveld was de vergrijzing licht groter dan voorspeld, doordat de krimp 

van de jongeren was overschat en de groei van de ouderen slechts licht was onderschat.  
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PEARL 2009 prognose vergrijzing 

Aandelenkaarten 3 Aandeel ouderen in 2015 

Volgens PEARL 2009 en waarneming 

 

 

Aandelenkaarten 3 laat zien dat de sterkste onderschatting van het aandeel ouderen opnieuw 

in Brunssum plaatsvindt. Deze afwijking is echter niet zo groot als bij de vorige twee 

prognoses. De oorzaak van deze onderschatting ligt in een zeer sterke onderschatting van de 

afname van het aantal jongeren, samen met een lichte onderschatting van de krimp van de 

beroepsbevolking en van de groei van de ouderen. Ook Kerkrade wordt onderschat, doordat 

de prognose de krimp van de jongeren sterk had onderschat en tevens de groei van de 

ouderen licht had onderschat. Verder is de vergrijzing in Nuth en Onderbanken licht hoger 

dan geprognosticeerd, doordat het aantal jongeren lager uitviel. 
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PEARL 2011 prognose vergrijzing 

Aandelenkaarten 4 Aandeel ouderen in 2015 

Volgens PEARL 2011 en waarneming 

 

 

In overeenkomst met de eerdere prognoses is de vergrijzing in Brunssum het meest 

onderschat. Opnieuw is er voor deze gemeente sprake van een zeer sterke onderschatting 

van de krimp van de groep jongeren, samen met een lichte onderschatting van de krimp van 

de beroepsbevolking. Naast Brunssum blijkt ook dat het voor Kerkrade lastig is om de 

vergrijzing te prognosticeren. In deze gemeente is de vergrijzing namelijk licht onderschat, als 

gevolg van een lichte onderschatting van de krimp van de beroepsbevolking en van de groei 

van de ouderen. De onderschatting van de vergrijzing werd enigszins afger emd door een 

lichte overschatting van de krimp van de jongeren. Toch laat deze prognose ook een ander 

beeld zien dan de vorige prognoses. Er zijn namelijk twee gemeenten waarbij de vergrijzing 

door de prognose is overschat. In Nuth is het aandeel ouderen licht overschat, doordat de 

krimp van de beroepsbevolking niet zo hoog was als voorspeld. In Onderbanken is het 

aandeel overschat, mede vanwege een overschatting van de krimp van de beroepsgroep, 

maar met name doordat de prognose een veel sterke krimp van de groep jongeren had 

voorspeld dan is waargenomen. 
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Progneff 2008 prognose vergrijzing 

Aandelenkaarten 5 Aandeel ouderen in 2015 

Volgens Progneff 2008 en waarneming 

 

 

Ook bij de Progneff 2008 prognose word de vergrijzing overschat in Nuth. Opnieuw vormt 

een overschatting van de krimp van de groep jongeren de oorzaak. Het aandeel ouderen 

wordt in de gemeente Onderbanken echter licht onderschat, in tegenstelling tot de vorige 

prognose. Deze lichte onderschatting is het gevolg van een onderschatting van de groei van 

de ouderen. In Simpelveld blijkt het aandeel ouderen veel groter te zijn dan gedacht, namelijk 

24,1% in plaats van 22,1%. Het aantal ouderen was namelijk hoger dan geprognosticeerd, en 

de prognose had de groei van deze groep dus sterk onderschat.  

 

Progneff 2012, 2013 en 2014 prognoses vergrijzing 

De overige Progneff prognoses wisten het aandeel ouderen in de gemeenten relatief goed te 

voorspellen, zonder opvallende afwijkingen.  
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5.3 Scores 

De besproken resultaten zijn samengevat 

in drie score tabellen. Scoretabel 1 geeft de 

foutscores per prognose en bevolkings-

groep weer voor de regio Parkstad als 

geheel. De foutscores zijn toegekend naar 

mate van afwijking, waarbij een hogere 

afwijking ook een hogere foutscore kent (zie foutscores). Hierbij wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen een onder- of overschatting. De prognose met de minste minpunten, waarbij 

het maximum 0 is, word aangemerkt als de beste prognose. De prognose met de meeste 

minpunten krijgt het label slechtste prognose. Goed of slecht is in dus relatief, het is mede 

afhankelijk van de score van de andere prognoses. In Scoretabel 2 worden de scores voor de 

gemeentelijke prognoses getoond, uitgesplitst naar de afzonderlijke gemeenten in plaats van 

de bevolkingsgroepen. De foutscores zijn op dezelfde manier toegekend als bij Scoretabel 1. 

Als er meerdere bevolkingsgroepen zijn waarbij de afwijking tussen deze marge ligt, dan 

worden de foutpunten bij elkaar opgeteld. Scoretabel 3 geeft het aantal minpunten per 

prognose en bevolkingsgroep weer voor de gemeentelijke prognoses in totaal.  

 

Scoretabel 1 Foutscores prognose per bevolkingsgroep voor Parkstad Limburg  
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 Totaal 

Totale 

bevolking 
-0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Jongeren 0 -1 -0,5 -1 0 0 0 0 -2,5 

Ouderen -1,5 -1 0 0 0 0 0 0 -2,5 

Beroeps-

bevolking 
-0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Totaal -2,5 -2 0,5 -1 0 0 0 0 -6 

 

  

Foutscores   

 Lichte afwijking 2,5% - 5% -0,5 

 Matige afwijking 5% - 7,5% -1 

 Sterke afwijking 7,5% - 10% -1,5 

 Zeer sterke afwijking 10% - 15% -2 

 Uitschieter >15% -2,5 
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De score tabel van de prognoses per bevolkingsgroep voor de regio Parkstad Limburg als 

geheel is over het algemeen zeer positief. Er zijn nauwelijks afwijkingen geconstateerd en in 

totaal zijn er maar zes minpunten gescoord. De bevolkingsontwikkeling in de regio als geheel 

laat zich dus relatief goed voorspellen.  Met name de ontwikkeling van de totale bevolking en 

de beroepsbevolking volgen de prognoses goed, met voor beide groepen slechts één 

prognose die het aantal licht had onderschat. De meeste minpunten zijn gescoord bij de 

prognoses voor de bevolkingsgroepen jongeren en ouderen, waarbij het aantal jongeren 

vaak werd overschat en het aantal ouderen onderschat. PEARL 2005 scoort anderhalve 

minpunt bij het voorspellen van het aantal ouderen en twee keer een half minpunt bij de 

beroepsbevolking en de totale bevolking. PEARL 2005 vormt hiermee de minst juiste 

prognose voor de regio Parkstad. PEARL 2007 scoort zowel bij de jongeren als de ouderen 

één fout, waardoor deze prognose uiteindelijk op -2 uitkomt. De PEARL 2009 prognose 

scoort alleen fout op de prognose van de groep jongeren, evenals Progneff 2008. De 

afwijking bij de Progneff 2008 prognose is echter lager dan bij de PEARL 2009 prognose 

waardoor de Progneff prognose beter scoort. De PEARL 2011 prognose en de Progneff 201 2, 

2013 en 2014 prognoses scoren geen enkele fout.  
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Scoretabel 2 Foutscores prognoses per gemeente over alle bevolkingsgroepen  
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Totaal 

PEARL 

05 
-3,5 -3 -2,5 -1 -6 -2,5 -0,5 -1,5 -20,5 

PEARL 

07 
-5 -2 -2,5 -2 -1,5 -0,5 -1,5 -2 -17 

PEARL 

09 
-3,5 -1 -2 -0,5 -2 -1 -1,5 -1,5 -13 

PEARL 

11 
-3 -1 -1,5 -0,5 -1 -5* -1 0 -13 

Progneff 

08 
-1 -0,5 -2 0 -1 -1 -1,5 -0,5 -7,5 

Progneff 

12 
0 0 0 0 0 0 -0,5 -0,5 -1 

Progneff 

13 
0 0 0 0 -0,5 0 0 0 -0,5 

Progneff 

14 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal -16 -7,5 -10,5 -4 -12 -10 -6,5 -6 72,5 

 

De gemeentelijke prognoses laten duidelijk meer fouten zien dan de regionale prognose. Er 

zijn in totaal 72,5 minpunten gescoord, wat neerkomt op een gemiddelde van 9 per 

gemeente. Dit is behoorlijk hoger dan de foutscore van 6 voor de regio als geheel. Alleen 

voor de gemeente Landgraaf word beter gescoord dan voor de regio Parkstad Limburg. Van 

alle gemeenten blijkt dat het voor Brunssum het moeilijkst is om de bevolking juist te 

prognosticeren.  Er werden bij deze gemeente maar liefst 16 minpunten gescoord, met name 

door afwijkingen van de PEARL 2007 prognose. Ook de bevolking van Nuth (-12) en Kerkrade 

(-10,5) was relatief moeilijk te voorspellen. Daarnaast heeft Onderbanken heeft een relatief 

hoge foutscore omdat de prognose over het aantal jongeren van PEARL 2011 voor deze 

gemeente meer dan 20% afweek (zie*). Dit was het enige geval waarbij de afwijking dusdanig 
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groot was. Alle andere afwijkingen per gemeente en prognose weken niet meer dan 20% af. 

Er werden minder minpunten gescoord op de gemeenten Heerlen (-7,5) en Simpelveld (-6,5). 

De twee makkelijkste gemeenten om te voorspellen waren Voerendaal (-6) en Landgraaf (-4).  

 

Scoretabel 3 Foutscores prognoses per bevolkingsgroep over alle gemeenten in Parkstad  
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Totale 

bevolking 
-4,5 -1 -0,5 -1,5 -2,5 0 0 0 -10 

Jongeren -3,5 -7,5 -3 -8 -6,5 -0,5 0 0 -29 

Ouderen -10 -6,5 -3 -2,5 -1 -0,5 -0,5 0 -23,5 

Beroeps-

bevolking 
-2,5 -2 -1 -1 -3 0 0 0 -9,5 

Totaal -20,5 -17 -7,5 -13 -13 -1 -0,5 0 -72,5 

 

Progneff 2014 vormt de beste gemeentelijke prognose, wanneer de prognoses voor alle 

bevolkingsgroepen en gemeenten in acht worden genomen. Deze prognose heeft de 

maximale score van 0 behaald en heeft dus geen enkele opvallende afwijkende voorspelling 

gemaakt. Ook Progneff 2013 (-0,5) en Progneff 2012 (-1) hebben weinig fouten gemaakt. Ze 

worden gevolgd door Progneff 2008 (7,5 minpunten), PEARL 2011 (13 minpunten) en PEARL 

2009 (13 minpunten). De slechtste prognoses zijn PEARL 2005 (20,5 minpunten) en PEARL 

2007 (17 minpunten). Net als bij de regionale prognoses worden de meeste minpunten 

verkregen door foute voorspellingen over de bevolkingsgroep jongeren (29 minpunten) en 

ouderen (23,5 minpunten). De gemeentelijke prognoses scoren relatief goed op de totale 

bevolking en de beroepsbevolking.  Bij de groep ouderen kwam de grote afwijking in bijna alle 

voorspellingen door een onderschatting van het aantal ouderen in 2015. Bij de andere 

bevolkingsgroepen (jongeren, beroepsbevolking en totale bevolking) was er zowel sprake van 

onder- als overschatting in de gemeentelijke prognoses. 

  



  

64 

 

6. Verklaringen 
 

6.1 Verschillen tussen prognoses en werkelijkheid 

De verschillen tussen de prognoses en de werkelijkheid in het algemeen zijn afhankelijk van 

verschillende factoren. Zo kan het zijn dat de wijze van modelleren de werkelijkheid niet goed 

weergeeft, dat er variabelen niet of juist wel zijn meegenomen waardoor er een vertekend 

beeld optreed, of dat er onjuiste veronderstellingen zijn meegenomen in de afzonderlijke 

componenten geboorte, sterfte en migratie. Het is waarschijnlijk dat al deze factoren in meer 

of mindere mate een rol hebben gespeeld. Toch kunnen er wel factoren worden aangewezen 

die een grotere invloed hebben gehad op de afwijking van de prognose. Een van die factoren 

is de onzekerheid van de component buitenlandse migratie. Dit component kan voor een 

groot deel verklaren waarom er verschillen zijn tussen de werkelijkheid en de prognoses. Het 

buitenlandse migratiesaldo voor de periode 2006 – 2014 zorgde voor een verschil van 

ongeveer 9300 personen tussen de PEARL 2005 prognose en de waarneming voor de regio. 

De afwijking in totale inwoneraantal tussen de prognose en de waarneming (het verschil in 

bevolkingsontwikkeling) wordt dus voor een groot deel verklaard door het verschil in het 

buitenlandse migratiesaldo. De prognose had namelijk voorspeld dat er behoorlijk meer 

emigranten en minder immigranten zouden zijn dan is waargenomen.   

 

Naast de buitenlandse migratie speelt ook de binnenlandse migratie een grote rol. Bij de 

PEARL 2009 prognose wordt de onderschatting van de krimp namelijk voor een groot deel 

veroorzaakt omdat het binnenlandse migratiesaldo niet overeen komt. Er waren meer 

mensen die in de periode 2009 tot 2015 zijn verhuisd naar een andere regio dan de 

prognose voorspelt had. Deze ontwikkeling zien we ook bij de andere prognoses terug.  

 

6.2 Verschillen tussen de modellen 

Uit de resultaten blijkt dat Progneff over het algemeen beter scoort dan PEARL. Dit is vooral 

het geval als de scores over alle bevolkingsgroepen bij elkaar worden genomen. Wanneer er 

naar de afzonderlijke bevolkingsgroepen wordt gekeken wordt er een ander beeld getoond, 

zeker wanneer er ook onderscheid wordt gemaakt tussen de regionale en gemeentelijke 

prognoses. Hierbij spelen andere factoren mogelijk een rol (zie §6.4 en §6.5). De verschillen 

tussen de PEARL prognoses enerzijds, en de Progneff prognoses anderzijds zouden verklaard 

kunnen worden door de verschillen in gehanteerde methodologie. In hoofdstuk 3 bleek dat 

er drie verschillen waren in de methodologie: het maken van onderscheid tussen 

herkomstgroepen, het meenemen van woningbouwplannen en de wijze waarop 

binnenlandse migratie wordt gemodelleerd.  
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6.2.1 Onderscheid herkomstgroepen 

Het eerste verschil betreft het maken van een onderscheid tussen herkomstgroep en 

generaties allochtonen. Iedere bevolkingsgroep krijgt hierbij een eigen vruchtbaarheidscijfer 

toegekend. Op die manier worden de verschillen in vruchtbaarheid tussen verschillende 

bevolkingsgroepen meegenomen in de doorberekening van de natuurlijke 

bevolkingsontwikkeling. Het is echter de vraag in hoeverre dit effect heeft op de 

bevolkingsprognoses voor Parkstad Limburg. Slechts iets meer dan 5% van de bevolking in 

deze regio is een niet-westerse allochtoon en voor de helft van de gemeenten ligt dat 

percentage zelfs onder de 2,5%. Landelijk ligt dit gemiddelde op 12% (CBS, 2017b). De 

resultaten van dit onderzoek lijken niet aan te tonen dat het meenemen van 

herkomstspecifieke vruchtbaarheidscijfers een (positief) effect heeft gehad op de juistheid 

van de prognose, in ieder geval niet voor deze regio. 

 

6.2.2 Meenemen woningbouwplannen 

Het tweede methodologische verschil betreft het meenemen van de woningbouwplannen. 

E,til heeft er bewust voor gekozen om deze plannen niet mee te nemen terwijl PBL/CBS dat 

wel doet. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen er op wijzen dat het meenemen van 

woningbouwplannen geen of zelfs mogelijk een averechts effect heeft op de correctheid van 

de prognose. Zo kan het zijn dat geplande woningbouw niet wordt gerealiseerd, waardoor er 

minder nieuwe inwoners worden getrokken dan van voorspeld was. In Parkstad Limburg 

wordt de laatste jaren zelfs een sloop- in plaats van bouwbeleid gehanteerd, hetgeen een 

omgekeerd effect kan hebben als dit niet correct wordt meegenomen. Woningbouw- en 

sloopplannen zijn sterk onderhevig aan veranderingen op onder andere politiek en financieel 

gebied. Zo kan het zijn dat geplande ingrepen alsnog niet worden uitgevoerd, omdat er een 

politieke omslag heeft plaatsgevonden, of omdat er geen geld beschikbaar is. Een andere 

plausibele verklaring is dat de inwonersgroei niet gelijk is aan de woninggroei omdat de 

beschikbaarheid van woningen niet de hoofdreden voor verhuizing vormt. De keuze voor een 

nieuwe vestigingsplaats is namelijk vaak ook sterk afhankelijk van andere factoren, zoals 

werkgelegenheid, het cultuuraanbod, het woningaanbod in andere regio’s en meer. De 

aantrekkelijkheid van de gemeenten in Parkstad als vestigingsplaatsen is al jaren laag, getuige 

het hoge percentage leegstand en de lage woningprijzen. Een onderzoek naar de effecten 

van nieuwbouw op migratie door Buys & van Iersel (2008) laat zien dat nieuwbouw in Zuid-

Limburg nauwelijks mensen van buiten de regio trekt, alleen uit de directe omgeving. De 

totale bevolkingsontwikkeling in een regio verandert dus nauwelijks, er vindt hoogstens 

verschuiving plaats binnen de gemeenten en tussen de gemeenten onderling. Tot slot is er in 

Parkstad Limburg ook de trend waarbij huishoudens steeds kleiner worden, en er dus 

minder mensen in een huis wonen, als gevolg van vergrijzing (Derks, 2014). Dit betekent dat 

de vraag naar woningen verandert waardoor gehanteerde woningbouwplannen mogelijk niet 

meer de gevraagde kwaliteit bieden en daarom geen positief effect hebben op het 

aantrekken van nieuwe inwoners.   
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6.2.3 Modellering binnenlandse migratie 

Het laatste methodologische verschil betreft de wijze van modellering van het component 

binnenlandse migratie. E,til heeft ervoor gekozen om binnenlandse migratie te berekenen in 

migratiesaldi per regio, terwijl PBL/CBS ervoor hebben gekozen om het component in 

migratiestromen te berekenen waarbij alle regio’s tegelijk worden gemodelleerd. Gezien de 

resultaten van dit onderzoek is het dus mogelijk dat het rekenen met simultane 

migratiestromen niet per se een betere voorspelling oplevert. Helaas zijn er geen gegevens 

beschikbaar over het binnenlandse migratiesaldo van de Progneff prognose s, waardoor 

vergelijkingen tussen de prognoses op dit component niet mogelijk is. Daarnaast zijn 

mogelijke verschillen in het binnenlandsmigratiesaldo niet alleen afhankelijk van de wijze van 

modelleren, maar ook van de aannames die worden gedaan zoals bijvoorbeeld het effect van 

woningbouw. 

 

6.3 Verschillen tussen prognosejaren 

De verklaring voor het beter scoren van Progneff hoeft niet per se verklaard te worden door 

de verschillen in gehanteerde methodologie, maar zou ook kunnen liggen in het feit dat de 

Progneff prognoses in de meeste gevallen recenter zijn dan de PEARL prognoses. De 

resultaten laten immers zien dat ook bij de prognoses van hetzelfde model de meest recente 

beter scoren. Dit zou kunnen zijn omdat naarmate de tijdshorizon verder in de toekomst ligt, 

en de prognoses dus minder recent zijn, de kans op afwijkingen groter wordt. Er is namelijk 

bij een langere tijdsperiode een grotere kans dat nieuwe ontwikkelingen opkomen of 

doorontwikkelen die van invloed zijn op het geboorte, sterfte of migratiecijfer. Die 

ontwikkelingen zijn lang niet even voorspelbaar. Zo kan het zijn dat er plots een ziekte 

uitbreekt, of dat de ideeën over gezinsvorming en kinderen veranderen. 

 

Toch  vormt de tijdshorizon niet de volledige verklaring voor de verschillen. Als er wordt 

ingezoomd op bijvoorbeeld de regionale prognose van de totale bevolking dan zien we dat 

de 2007 prognose het iets beter doet dan de 2009 prognose, ondanks dat de verschillen 

klein zijn. Ook het beter scoren van de Progneff 2008 prognose ten opzichte van de PEARL 

2009 en 2011 prognose wordt hierdoor niet verklaard. Hierdoor kan de tijdshorizon een 

goede verklaring bieden op de grote lijnen, maar niet altijd voor afzonderlijke verschillen.  

 

6.4 Verschillen tussen Parkstad en de gemeenten 

Naast de verschillen tussen de modellen en de prognoses naar tijd zijn er ook verschillen op 

het gebied van schaalniveau. De regionale prognoses van Parkstad scoren over het algemeen 

beter dan de gemeentelijke prognoses, met uitzondering van de gemeentelijke prognose 

voor Landgraaf. Deze bevolkingsprognoses worden immers op gemeentelijk niveau 

opgesteld, en worden vervolgens geaggregeerd naar het regionale niveau (Parkstad Limburg). 

Dit betekent dat aan de basis van de prognoses gemeentelijke uitgangspunten en 

veronderstellingen liggen. Een fout in deze veronderstellingen heeft een veel groter effect op 
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de gemeentelijke prognose dan op de regionale prognose. Zo spelen uitschieters (grote 

fouten) een relatief minder belangrijke rol, omdat het totale aantal in omvang is toegenomen. 

Daarnaast neemt de onzekerheid van bepaalde veronderstellingen op gemeentelijk niveau 

toe, met name op het gebied van migratie. Intergemeentelijke verhuisstromen zijn namelijk 

moeilijker te voorspellen dan verhuisstromen op een hoger schaalniveau (de Groen et al, 

2009; van Dam et al, 2007).  Op regionaal en provinciaal niveau is migratie relatief beperkt, 

omdat de afstand een grote belemmerende factor vormt. Mensen (met uitzondering van 

studenten) zijn minder geneigd om over regionale grenzen te verhuizen omdat ze dan veel 

achterlaten. Dit zorgt ervoor dat de migratie niet alleen vrij klein, maar ook vrij stabiel is. Bij 

intergemeentelijke verhuizingen is die afstand vaak veel minder klein en vormt deze factor 

dus veel minder een belemmering. Hierdoor speelt een veelheid aan andere factoren een rol, 

van werk en opleiding, tot beschikbaarheid, kwaliteit en prijzen van huizen en tot bestaande 

netwerken en familiebanden. Bovendien zijn deze factoren erg persoonsafhankelijk. Deze 

omvang en aard van de factoren die het verhuisgedrag beïnvloeden zorgt ervoor dat het 

component erg moeilijk te voorspellen is, zeker op intergemeentelijk niveau.  

 

6.5 Verschillen tussen doelgroepen 

De resultaten laten ook zien dat de juistheid van de prognoses verschilt per doelgroep. De 

prognoses voor de ontwikkeling van de totale bevolking scoren het beste. Voor de 

afzonderlijke groepen geldt dat de prognoses van de beroepsbevolking het meest overeen 

kwamen met de werkelijkheid. De prognoses voor de ouderen en de jongeren scoren een 

stuk slechter, vooral voor de groep jongeren. Bij de totale bevolking geldt dat deze verkregen 

wordt door de afzonderlijke groepen te sommeren. Hierdoor speelt net als bij het 

schaalniveau dat afwijkingen elkaar opheffen en dat uitschieters minder opvallen doordat de 

totale omvang van de groep toeneemt. Voor de afzonderlijke groepen kan dit echter geen 

verklaring bieden.  

 

Uit de bevolkingspiramiden van Parkstad bleek dat met name de groepen 10 tot 20 en 20 tot 

30 overschat werden. Ook in de gemeentelijke prognoses is terug te zien dat op de groep 

jongeren het slechts wordt gescoord. Het slecht scoren van de prognoses voor de groep 

jongeren kan verklaard worden  doordat het component binnenlandse migratie hierop 

relatief de grootste invloed heeft. Jongeren, met name vanaf 18, verhuizen namelijk vaak voor 

hun studie. Dit verhuisgedrag is afhankelijk van de ontwikkelingen op opleidingsgebied, zoals 

het wegvallen of ontstaan van nieuwe opleidingsvoorzieningen, het instellen van numerus 

fixus op studies en veranderende arbeidsmarktvooruitzichten. Deze ontwikkelingen zijn vaak 

lastig te voorspellen en brengen daarom voor deze groep onzekerheid mee. Maar ook jonge 

gezinnen met jonge kinderen worden gekenmerkt door een relatief grote verhuisgeneigdheid 

(Provincie Friesland, 2017). Daarnaast  kan de afwijking ook veroorzaakt zijn door de 

component geboorte. De onderschatting van het aantal jongeren in Brunssum door de 

PEARL 2007 prognose is namelijk voor de helft veroorzaakt door een structurele 
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overschatting van het aantal geboortes gedurende de jaren tot aan 2015. Er waren in de 

periode 2007 – 2015 ongeveer 350 minder geboren kinderen dan geprognosticeerd (CBS, 

2016). Ook bij de meeste andere gemeenten lag het geboortecijfer lager dan de prognose 

had voorspeld.  

 

6.6 Afronding 

Tot slot valt op dat er één prognose is die relatief slecht scoort, ondanks het feit dat deze vrij 

recent is. Het gaat hierbij om de gemeentelijke PEARL 2011 prognose, die met name bij de 

gemeente Onderbanken grote afwijkingen met de werkelijkheid heeft laten zien. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat er bij de prognoses uit dat jaar voor gekozen is om af te 

ronden op 100-tallen. Dit heeft vooral effect op kleine gemeenten en doelgroepen, waar een 

afwijking van een tiental personen als gevolg van afronding een grotere invloed heeft dan 

wanneer hetzelfde aantal personen zou afwijken in een grotere gemeente. Dit zou kunnen 

verklaren waarom PEARL 2011 bij de groep jongeren in de gemeente Onderbanken een 

opvallend hoge afwijking kende. Onderbanken is niet alleen een van de kleinste gemeenten, 

ook het aantal jongeren in deze gemeente is een van de laagste van alle gemeenten. Een 

absolute afwijking als gevolg van afronding kan hier dus een groot vertekend beeld 

veroorzaken. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
In dit onderzoek staat deze vraag centraal: ‘Wat is de betrouwbaarheid van de 

bevolkingprognoses van Parkstad Limburg en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden 

voor het gebruik van bevolkingsprognoses in beleid?’. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden zijn de bevolkingsprognoses voor Parkstad en de gemeenten met de 

waargenomen ontwikkelingen en elkaar vergeleken. 

 

Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarheid van de prognoses 

van Parkstad Limburg beïnvloed wordt door een aantal factoren. Zo is gebleken dat de 

betrouwbaarheid afneemt naarmate de prognose ouder is. Daarnaast hebben de resultaten 

laten zien dat de prognoses op regionaal niveau redelijk betrouwbaar zijn, met name 

wanneer er voorspellingen worden gedaan over de bevolkingskrimp in deze regio. Uitspraken 

over de ontwikkeling van de vergrijzing en de afzonderlijke leeftijdsgroepen zijn iets minder 

robuust. Prognoses op gemeentelijk niveau zijn minder betrouwbaar. Dit geldt voor de krimp 

maar met name ook voor de vergrijzing en de afzonderlijke groepen. De groep ouderen 

wordt vaak onderschat en de groep jongeren wordt zowel onder als overschat. De 

betrouwbaarheid van een prognose is dus ook afhankelijk van de doelgroep waarover de 

prognose een uitspraak doet. De afwijkingen van zowel de groep jongeren als de totale 

bevolking worden met name veroorzaakt door onzekerheid van de componenten 

binnenlandse en buitenlandse migratie.  Analyse van deze componenten heeft aangetoond 

dat emigratie vaak overschat wordt, en verhuizingen naar andere gemeenten vaak 

onderschat, hetgeen voor een groot deel de afwijkingen verklaart. In tegenstelling tot wat in 

sommige onderzoeken gesteld wordt, is voor deze regio gebleken dat de onzekerheid van de 

migratiecomponenten niet kan worden verminderd door het meenemen van 

woningbouwplannen. Dit komt met name omdat de woningvoorraad in Parkstad Limburg 

weinig invloed lijkt te hebben op het aantrekken van personen buiten de gemeentelijke- en 

regionale grenzen. Tot slot heeft dit onderzoek aangetoond dat de betrouwbaarheid van de 

prognoses afneemt als er gebruik wordt gemaakt van afronding.  

 

De betrouwbaarheid van de prognoses voor deze regio en gemeenten verschillen dus per 

tijdshorizon, schaalniveau, doelgroep en prognosemodel. Dit betekent dat de hypotheses dat 

een bevolkingsprognose minder juist is naarmate het prognosejaar verder in de toekomst ligt 

en het schaalniveau lager is, bevestigd kunnen worden. De derde hypothese die stelt dat een 

bevolkingsprognose minder juist is voor de doelgroep jongeren dan voor de doelgroepen 

ouderen en beroepsbevolking kan gedeeltelijk worden bevestigd. De groep jongeren blijkt 

inderdaad het lastigst te voorspellen, maar hierbij moet ook worden opgemerkt dat ook de 

prognoses voor de groep ouderen een stuk minder betrouwbaar zijn. De hypothese dat een 

bevolkingsprognose minder juist is naarmate het component migratie groter is kan worden 

bevestigd. Het component migratie speelt inderdaad een grote rol in de afwijkingen, zowel 

binnen- als buitenlands. De enige hypothese die niet kon worden bevestigd door dit 
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onderzoek is de hypothese dat het meenemen van woningbouw- en sloopplannen de 

prognose betrouwbaarder maakt.  

 

Ondanks dat bevolkingsprognoses onbetrouwbare factoren kennen kunnen ze toch 

bruikbaar zijn voor beleid. Een aantal prognoses uit dit onderzoek hebben immers 

aangetoond een goede voorspelling te kunnen maken van de bevolkingsontwikkelingen in 

krimpregio Parkstad Limburg. Prognoses kunnen dus een betrouwbare basis vormen voor te 

ontwikkelen beleid, mits er een aantal zaken in acht worden genomen. Ten eerste moet er 

altijd gekozen worden voor een zo kort mogelijke tijdshorizon. Prognoses die tot en met vijf 

jaar in de toekomst kijken vormen voor deze regio zeer betrouwbare prognoses, daarna 

neemt de betrouwbaarheid per jaar af. Mocht een langere tijdshorizon toch gewenst zijn, 

maak dan gebruik van meerdere prognoses uit verschillende prognosemodellen en waar 

mogelijk scenario’s. Daarnaast moet beleid zo veel mogelijk gebaseerd zijn op regionale in 

plaats van gemeentelijke prognoses. Als gemeentelijke prognoses noodzakelijk zijn, dan is het 

des te meer van belang dat de tijdshorizon zo klein mogelijk is, omdat zelfs een tijdshorizon 

van minder dan vijf jaar op gemeentelijk niveau al afwijkingen toont. Verder geldt dat, 

wanneer de tijdshorizon en het schaalniveau in acht worden genomen, prognoses omtrent 

de bevolkingskrimp relatief veilig zijn om gebruikt te worden. Prognoses over de vergrijzing 

en de ontwikkeling van afzonderlijke leeftijdsgroepen dienen voorzichtiger gebruikt te 

worden. Wanneer het te ontwikkelen beleid zich richt op specifieke doelgroepen in specifieke 

gemeenten moet zoveel mogelijk afrondingen in de prognoses vermeden worden. Tevens is 

het voor het beleid voor deze regio beter als de prognoses die gebruikt worden beleidsarm 

zijn, wat inhoudt dat woningbouwplannen niet worden meegerekend in de prognose.  

 

Tot slot moet worden opgemerkt dat prognoses worden gemaakt met modellen die de 

werkelijkheid simplificeren. Het is een illusie om te denken dat prognoses een perfecte 

voorspelling over de toekomstige werkelijkheid kunnen doen en zo moeten ze dus ook nooit 

behandeld worden. Dit betekent enerzijds dat de benoemde afwijkingen in dit licht 

behandeld moeten worden, hetgeen wil zeggen dat een kleine afwijking een prognose nog 

niet slecht maakt. Anderzijds betekent dit dat beleidsmakers zich altijd bewust moeten zijn 

van het gegeven dat prognoses geen perfecte voorspellingen zijn. Prognoses dienen daarom 

nadrukkelijk als fluïde richtlijnen en niet als vastliggende wetmatigheden te worden gebruikt. 
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8. Discussie 
Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van data analyse van de geselecteerde 

bevolkingsprognoses voor de regio Parkstad Limburg, waarbij de prognoseresultaten 

systematisch zijn verzameld. De data zijn geanalyseerd door de prognoseaantallen om te 

zetten in procentuele afwijkingen op de totale waargenomen bevolking(groep). Hierbij zijn 

steeds dezelfde formules en  foutgrenzen gehanteerd en is gecontroleerd op uitschieters. De 

interne validiteit van dit onderzoek is daarmee zo veel mogelijk gewaarborgd. Dit neemt 

echter niet weg dat ondanks zorgvuldige controle er mogelijk fouten zijn gemaakt in de 

berekeningen en overname van de cijfers. 

 

Wat betreft het verklarende deel van dit onderzoek is de interne validiteit lager. Omdat in dit 

onderzoek enkel werd beschikt over de uitkomsten van de prognoses, en niet over de 

onderliggende cijfers en berekeningen kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de 

genoemde factoren de verschillen verklaren. Het kan zijn dat alle genoemde factoren een 

invloed hebben, maar het is ook goed mogelijk dat slechts enkele of zelfs geen een factor 

echt een goede verklaring kan bieden. Dit speelt met name een rol bij de factor migratie, 

aangezien de migratiesaldo’s in dit onderzoek niet met elkaar vergeleken zijn. Ook de 

veronderstellingen op het gebied van geboorte, sterfte en migratie zijn of konden niet 

uitgebreid worden onderzocht. Vervolgonderzoeken zouden zich specifieker kunnen richten 

op deze afzonderlijke componenten en de veronderstellingen die hierbij worden 

meegenomen. Op die manier zou met meer zekerheid vast kunnen worden gesteld welke 

factoren een verklaring bieden. Daarnaast is er ook meer onderzoek nodig naar de 

verschillen tussen de prognosemodellen onderling. In dit onderzoek is een kleine aanzet 

hiertoe gegeven, maar deze is zeer beperkt aangezien een zuivere vergelijking tussen de 

prognosemodellen verhinderd werd door de invloed van de andere factoren zoals de 

tijdshorizon. Voor een zuivere vergelijking zijn meerdere prognoses uit dezelfde jaren nodig, 

hetgeen in dit onderzoek ontbreekt.  

 

Naast de interne validiteit voor het verklarende deel is ook de externe validiteit van het 

gehele onderzoek niet hoog. De uitspraken die zijn gedaan beperken zich immers tot de 

regio Parkstad Limburg. In andere gebieden kan een ander beeld getoond worden wat 

betreft de gevonden verschillen tussen de prognoses. Mogelijk heeft de het feit dat de 

bevolking in Parkstad krimpt in plaats van groeit hierop een invloed. In de meeste andere 

regio’s geldt dat de bevolkingsontwikkeling (voorlopig) nog gedomineerd wordt door groei. 

Daarnaast zijn regionale bevolkingsprognoses deels gebaseerd op veronderstellingen die 

specifiek zijn voor die regio. Om deze redenen kan niet worden gesteld dat de alle uitspraken 

over de juistheid van de regionale PEARL en de Progneff prognoses geldend zijn voor andere 

regio’s in Nederland. Wel vormt dit onderzoek een eerste verkenning van de juistheid van 

prognoses voor krimpbeleid. Vergelijkbare onderzoeken in andere krimpregio’s moeten 

uitwijzen of de gevonden conclusies voor alle krimpregio’s gelden.  
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Toch is het Juist die focus op krimpregio Parkstad Limburg die dit onderzoek een waardevolle 

aanvulling maakt in de al bestaande literatuur over bevolkingsprognoses en de 

betrouwbaarheid hiervan, omdat eerdere studies omtrent evaluaties van 

bevolkingsprognoses zich nog niet hadden gericht op deze regio specifiek. Er is in de 

bestaande literatuur nog niet veel geschreven over bevolkingsprognoses in een krimp 

context, en een onderzoek als deze kan daarom een waardevolle eerste stap zijn in het 

opstellen van suggesties voor het gebruik van bevolkingsprognoses in (krimp)beleid.  

 

Ondanks de lagere validiteit valt toch op dat de resultaten grotendeels in lijn der verwachting 

liggen. De van te voren opgestelde hypothesen zijn bijna allemaal door de uitkomsten van de 

analyse bevestigd. Bij de enige hypothese die niet kon worden bevestigd, over het belang van 

het meenemen van woningbouwplannen om de onzekerheid te verlagen, kan de 

ontkrachting verklaard worden door de invloed van de relatief unieke bevolkingskrimp 

tegenover de reguliere groei. Een krimpende bevolking laat zich namelijk niet makkelijk sturen 

door woningbouw. Krimp gaat vaak gepaard met leegstand, waardoor een tekort aan 

woningen niet de oorzaak kan zijn van de krimpende bevolking, en woningbouw dus ook 

geen sturende rol kan spelen. Het onderzoek van Buys & van Iersel (2008) ondersteunt deze 

bewering, omdat het laat zien dat nieuwbouw inderdaad weinig nieuwe inwoners aantrekt. 

De uitkomst van dit onderzoek naar de betrouwbaarheid van prognoses stelt vraagtekens bij 

het meenemen van deze variabele, ook in groeiende regio’s, omdat het laat zien dat 

woningbouw niet automatisch leidt tot inwonersgroei en prognoses mede daarom afwijken 

van de werkelijkheid. In het licht van de in het theoretisch kader benoemde kip-en-ei-

discussie zou daarom gesteld kunnen worden dat de veronderstelling dat woningbouw tot 

inwonersgroei leidt niet juist is, en dat deze variabele dus ook niet in de prognose zou 

moeten worden meegenomen. 

 

Verder is het opvallend in dit onderzoek dat naar voren komt dat niet alleen de ontwikkeling 

van de jongeren, maar ook van de ouderen vaak verkeerd geprognosticeerd is.  Uit de theorie 

bleek dat de migratiegevoeligheid van de doelgroep een belangrijke rol speelde in de 

onzekerheid van de bevolkingsprognose. Echter de veronderstelling is dat de groep ouderen 

het minst wordt beïnvloed door migratie. Mogelijk is de invloed van migratie op deze 

doelgroep toch groter dan gedacht. Zo zou het kunnen zijn dat deze regio meer in trek is bij 

pensioenmigranten dan gedacht, of dat er steeds meer retourmigranten zijn die op latere 

leeftijd terugverhuizen naar Parkstad Limburg. Een andere mogelijke verklaring is dat niet het 

component migratie, maar het component sterfte verkeerd geschat is. De stijgende 

leeftijdsverwachting leidt ertoe dat er steeds meer ouderen bijkomen omdat ze later sterven, 

en het kan zijn dat deze stijging niet goed is meegenomen in de prognoses. Een onderzoek 

naar de verklaringen achter de onderschatte groei van de ouderen is nodig om hier inzicht in 

te krijgen.  
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Tot slot moet wel worden gesteld dat de aanbevelingen die worden gedaan voor het gebruik 

van deze prognoses in het beleid voor Parkstad bedoeld zijn als richtlijnen en niet als harde 

regels. Dit is enerzijds vanwege het feit dat de verklaringen niet met zekerheid kunnen 

worden vastgesteld, en dus de lessen die hieruit getrokken worden ook niet, en anderzijds 

omdat de gekozen foutmarge van 2,5% geen harde grens vormt. Het is immers afhankelijk 

van het te ontwikkelen beleid en de beleidsmaker zelf welke mate van onzekerheid wordt 

geaccepteerd. Bij zeer lokaal en specifiek beleid is een dergelijke lage foutmarge misschien 

gewenst, terwijl bij meer regionaal en minder specifiek beleid een hogere foutmarge 

acceptabel is. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht methodologie bevolkingsprognoses 

 PEARL PROGNEFF 

Laagste 

schaalniveau Gemeente 
Gemeente 

(ook op wijkniveau, maar dit vergt een andere 

methodologie) 

Uitgangspunt Nationale bevolkingsprognose van CBS Nationale bevolkingsprognose van CBS 

Persoons-

kenmerken Geslacht, leeftijd en herkomstgroep 

(autochtoon / allochtonen: 

eerste / tweede generatie) 

Geslacht en leeftijd 

Rekenmodel Cohort-componenten methode Cohort-componenten methode 

Modelleringniveau Macro en micro modellering (maar micro 

modellering slechts als administratieve laag) 
Macro modellering 

Top-down of 

bottom-up 

benadering 

Bottom-up met top-down elementen (consistent 

maken met nationale prognose) 

Bottom-up met top-down elementen (consistent 

maken met nationale prognose) 

Berekeningen van de componenten: 

1. Geboorte  Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers uit 

nationale bevolkingsprognose CBS projecteren op 

vrouwen in de gemeente. 

+ correctiefactor voor gemeentespecifieke 

vruchtbaarheden aan de hand van de total fertility 

rate ( = gemiddeld kindertal per vrouw) 

+ uitsplitsing autochtonen en generaties allochtonen 

Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers uit 

nationale bevolkingsprognose CBS projecteren op 

vrouwen in de gemeente. 

+ correctiefactor voor gemeentespecifieke 

vruchtbaarheden (constant gehouden) 

+ geslachtsratio van ± 1,05 

2. Sterfte Leeftijdsspecifieke sterftekansen naar geslacht uit 

nationale bevolkingsprognose CBS projecteren op de 

gemeente. 

+ correctiefactor voor gemeentespecifieke 

sterftekansen aan de hand van de 

levensverwachting bij geboorte 

(Geen uitsplitsing naar autochtonen en allochtonen) 

Leeftijdsspecifieke sterftekansen naar geslacht uit 

nationale bevolkingsprognose CBS projecteren op de 

gemeente. 

+ correctiefactor voor gemeentespecifieke 

sterftekansen (constant gehouden) 

3. Buitenlandse 

migratie Nationale cijfers immigratie en emigratie worden 

verdeeld over de regio’s aan de hand van de 

concentratie-index: het aandeel immigranten in een 

regio (in het nationale aantal immigranten), 

gerelateerd aan het aandeel inwoners 

van een regio (in het nationale aantal inwoners). 
+ uitsplitsing naar herkomstgroepering 

 

1. Bepalen aandeel gemeentelijke saldi: 

Berekenen gemiddeld aandeel van de gemeentelijke 

saldi ten opzichte van het nationale saldo sinds 1995 

Hierbij worden de negatieve aandelen van de 

grensgemeenten iets afgezwakt omdat men 

verwacht dat grensmigratie afneemt. 

 

2. berekenen gemeentelijk saldo: 

Geprognisticeerde aandelen vermenigvuldigen met 

geprognosticeerde nationale migratiesaldo (CBS) 

4. Binnenlandse 

migratie 

Berekend in migratiestromen 

(= multiregionaal model) 

 

Berekend in migratiesaldi 

(=uniregionaal model) 
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1. Schatting van aantal verhuizingen a.d.h.v. 

verhuiskansen naar geslacht en leeftijd 

2. verhuizingen opsplitsen in binnenverhuizingen 

(binnen gemeente) en binnenlandse migratie (buiten 

gemeente maar binnen land) 

3. Binnenlandse migratie opsplitsen in korte afstand 

en lange afstand (> 35 km). 

4. confrontatie tussen vraag en aanbod van 

woonruimte 

4a. lange afstandsmigranten worden via een 

constante verdelingsfunctie toegewezen aan 

gemeente (incl. woonruimte) 

4b. korte afstandsmigranten oefenen de resterende 

vraag naar woningen uit 

Waarbij som van binnenlandse migratiesaldo van alle 

gemeenten = 0 

a. lange 

afstands-

migratie 

= structurele migratie. 
Wordt vooral bepaald door ruimtelijke 

welvaart/economische verschillen en locatie 

onderwijsinstellingen. 

 

Wordt verondersteld als een stabiel percentage. 

Geen onderscheid lange en korte afstandsmigratie. 

 

Vóór 2012
1
: 

Het evenwichtsniveau waar het migratiesaldo 

naartoe tendeert, wordt bepaald op basis van 

aannames van regionale betrokkenen in een 

werkgroep. 

 

Sinds 2012
2
: 

Het evenwichtsniveau waar het migratiesaldo 

naartoe tendeert, wordt berekend door lineaire 

weging van de gemeentelijke migratiesaldi sinds 

1995 waarbij de recente jaren een zwaarder gewicht 

krijgen. 

Regionaal demografische inzichten worden hierbij 

ook meegenomen. 

b. Korte 

afstands-

migratie 

Migratie vanwege woonmotieven. 

 

Gebaseerd op het ruimtelijk interactiemodel – 

production constrained model : 
Afhankelijk van aantrekkelijkheid gemeente 

(geoperationaliseerd in inwonertal) & afstand (sinds 

2008 reisafstand i.p.v. hemelsbreed
3
) 

+ correctiefactor verkregen door gefitte aantal 

migranten te delen door waargenomen aantal 

migranten 

c. Woning 

voorraad  

Kijkt naar gemeentelijke woningbouwprogramma’s: 
- Cijfers worden toegewezen aan gemeentes a.h.v. 

waarnemingen in woningbouwproductie en 

vergunningen. 

 

Confrontatie tussen vraag en aanbod: 
- Aanbod ingevuld door toewijzing aan (deel van) 

binnenverhuizers, immigranten en 

langeafstandsmigranten. 

- Overblijvende deel wordt geconfronteerd met de 

vraag naar woonruimte door 

korteafstandsmigranten. 

- Via iteratief proportioneel fitten wordt de vraag 

toegekend aan het aanbod. 

Worden niet meegerekend 
↓ 

beleidsarme prognoses 

 

                                                 
1 Zie: E,til, 2008 
2 Zie: Parkstad Limburg, 2013 
3 Zie: Wijngaarden & de Jong, 2008 


