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SAMENVATTING

DE INVLOED VAN OUDERS OP DE WOONKWALITEIT EN WOONLOCA-

TIES VAN HUN VOLWASSEN KINDEREN

Deze studie gaat over de woonkwaliteit en woonlocaties van volwassen kinderen in Nederland. 

Woonkwaliteit, opgevat als de kenmerken van een woning (zoals type, oppervlakte, en 

waarde), en woonlocaties, opgevat als de ligging van een woning, zijn van groot belang in 

een mensenleven. Ze zijn niet alleen van invloed op welzijn en sociale status, maar bepalen ook 

de mate waarin men toegang heeft tot de arbeidsmarkt, scholing, openbaar vervoer, winkels, 

sociale netwerken en de overige faciliteiten waar men in het dagelijks leven gebruik van maakt. 

Nieuw aan deze studie is dat de woonkwaliteit en woonlocaties van volwassen 

kinderen in verband worden gebracht met die van hun ouders. Deze verbanden werden 

tot nu toe nog nauwelijks gelegd; waarschijnlijk vanwege de multidisciplinaire aanpak die 

voor dergelijk onderzoek nodig is. Eerdere studies naar de woonkwaliteit en woonlocaties 

van volwassen kinderen werden meestal uitgevoerd door sociaal-geografen en economen. 

Zij richtten zich in hun studies voornamelijk op de leden bínnen een huishouden en lieten 

familieleden die daarbuiten woonden, waaronder ouders, veelal buiten beschouwing. Vanuit 

andere wetenschappelijke disciplines bestond wel aandacht voor ouders buiten het primaire 

huishouden. In zulke studies, vaak uitgevoerd door sociologen en demografen, werd de 

invloed van ouders op de sociaal-economische positie van hun volwassen kind onderzocht. 

Echter, deze positie had meestal betrekking op zaken als opleidingsniveau of beroepsstatus en 

was zelden gedefinieerd in termen van woonkwaliteit of woonlocatie.

In deze studie gebruik ik twee concepten die betrekking hebben op de invloed van 

ouders op de woonkwaliteit en woonlocaties van volwassen kinderen. De eerste is die van de 

intergenerationele overdracht van woonkwaliteit, ofwel de mate waarin de woonkwaliteit van 

kinderen lijkt op die van hun ouders. Het bestaan van intergenerationele overdrachten duidt op 

ongelijkheden binnen de samenleving. Immers: wanneer zulke overdrachten iemands kansen 

domineren, houden bestaande ongelijkheden stand. Eerder bewijs voor het bestaan van de 

intergenerationele overdracht van woonkwaliteit is vaak oud en heeft meestal betrekking op 

slechts één aspect van woonkwaliteit, namelijk de eigendomsverhouding van de woning. Om 

te kunnen toetsen in hoeverre de bestaande ongelijkheden op de woningmarkt tegenwoordig 

nog worden doorgegeven aan toekomstige generaties zijn recente gegevens nodig over 

meerdere aspecten van woonkwaliteit. In deze studie is aan beide voorwaarden voldaan.

Het tweede concept is dat van familiesolidariteit. Vanaf de jaren negentig is er binnen 

de sociale wetenschappen toenemende belangstelling voor de geografische nabijheid van 

familieleden. Uit verschillende studies bleek dat naarmate familieleden dichter bij elkaar 

woonden, zij vaker contact hadden en vaker onderlinge steun verleenden: twee aspecten 

van familiesolidariteit waarvan men vreesde dat ze langzaam zouden verdwijnen in een 

samenleving die zich steeds sterker individualiseerde. Voor de vraag of het werkelijk zo is dat 
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familierelaties steeds zwakker worden en in welke mate familiesolidariteit van invloed is op 

de woonlocaties en het verhuisgedrag van familieleden bestaat nog altijd veel belangstelling. 

Het doel van deze studie is om bij te dragen aan de bestaande kennis over woonkwaliteit, 

woonlocaties, intergenerationele overdrachten en familiesolidariteit, en om de kloof te 

dichten die deze onderzoeksgebieden momenteel van elkaar scheidt. De hoofdvraag van 

deze studie luidt: In hoeverre hebben ouders invloed op de woonkwaliteit en woonlocaties 

van hun volwassen kinderen, en in welke mate kan deze invloed worden verklaard door 

intergenerationele overdrachten en familiesolidariteit?

Twee verschillende databestanden liggen ten grondslag aan het empirisch onderzoek van 

deze studie. Ten eerste is dat de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS), een grootschalig 

onderzoek naar familierelaties in Nederland. De NKPS-gegevens gebruikt voor hoofdstuk 2 

van deze studie zijn verzameld tijdens de eerste dataverzamelingsronde die plaatsvond tussen 

2002 en 2004. Ruim 8000 respondenten zijn ondervraagd over een breed scala aan familie- en 

sociaal-economische kenmerken, waaronder de datum waarop men voor het eerst een eigen 

woning bezat en de data waarop andere, demografische transities plaatsvonden. Voor de 

NKPS werden niet alleen gegevens verzameld over de primaire respondent, maar ook over 

familieleden onder wie ouders, kinderen, en broers en zussen.

Het tweede databestand is het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). Het SSB omvat alle personen die in Nederland wonen en/of geregistreerd 

zijn en is gebaseerd op de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en andere administratieve 

gegevens, zoals die van Belastingdienst en gemeentes. Een groot voordeel van het SSB is dat 

individuele gegevens gekoppeld kunnen worden aan die van ouders, waardoor het mogelijk 

is familienetwerken te reconstrueren. Waar grootschalige enquêtebestanden honderden of 

duizenden respondenten bevatten, zijn dat er in het SSB miljoenen. Hierdoor biedt het SSB de 

unieke kans om zeldzaam voorkomende situaties en transities te onderzoeken, zoals, in deze 

studie, de situatie waarin dertigers samenwonen met hun ouders of die waarin dertigplussers 

binnen één kilometer van hun ouders gaan wonen. De SSB-gegevens die gebruikt zijn voor de 

empirische studies van dit boek hebben betrekking op de jaren 2003, 2004, en 2005.

De intergenerationele overdracht van woonkwaliteit

Het eerste gedeelte van dit boek behandelt de vraag in hoeverre woonkwaliteit wordt 

overgedragen van ouders op kinderen. Om deze vraag te beantwoorden heb ik eerst 

onderzocht of de kans op het voor het eerst gaan wonen in een koopwoning voor volwassen 

kinderen wordt vergroot door eigenwoningbezit onder ouders. Daarnaast heb ik onderzocht 

of de woningwaarde van volwassen kinderen hoger is naarmate die van hun ouders ook hoger 

is. De resultaten tonen aan dat er voor beide maten voor woonkwaliteit een sterke invloed 

uitgaat van intergenerationele overdracht. Anders gezegd: kinderen van eigenwoningbezitters 

hebben meer kans om zelf eigenwoningbezitter te worden dan kinderen van huurders, en 

kinderen van ouders die duur wonen, wonen duurder dan kinderen van ouders die goedkoper 

wonen. De samenhang tussen de woonkwaliteit van ouders en kinderen kan niet alleen worden 
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verklaard door het feit dat ouders met een koopwoning of hogere woningwaarde vaak over 

meer financiële middelen beschikken dan andere ouders, en daarmee betere mogelijkheden 

hebben om hun kinderen direct of indirect financieel bij te staan in hun wooncarrière. Het 

positieve effect van de woonkwaliteit van ouders op die van het kind blijft bestaan ongeacht 

het inkomen en de arbeidsmarktpositie van beide generaties. Een alternatieve verklaring 

voor dit effect kan worden gezocht in overige financiële middelen die ouders inzetten om de 

woonkwaliteit van hun kind te verbeteren, zoals spaargeld en ander financieel bezit, of in het 

feit dat ouders vaak een rolmodel zijn voor hun kind. Ouders die zelf een betere woonkwaliteit 

hebben, zouden dus: a) meer financiële mogelijkheden hebben om de woonkwaliteit van 

hun kind te bevorderen, en b) hun kinderen meer stimuleren te streven naar een betere 

woonkwaliteit, al dan niet bewust. 

Twee andere bevindingen met betrekking tot de intergenerationele overdracht van 

woonkwaliteit zijn noemenswaardig. De eerste is de bevinding dat de positieve samenhang 

tussen eigenwoningbezit onder ouders en het kopen van een eerste woning onder kinderen 

licht gestegen is tussen 1970 en 2003. Tegelijkertijd veranderde de samenhang tussen de 

huishoudenspositie van het kind en het kopen van een eerste woning. In 1970 hadden 

kinderen die getrouwd waren en kinderen die op het punt stonden dat te doen nog een 

veel grotere kans op eerste eigenwoningbezit dan kinderen met andere posities binnen het 

huishouden, maar in 2003 waren de verschillen tussen de huishoudensposities veel kleiner. 

Alleenstaanden en ongehuwd samenwonenden hadden in ruim dertig jaar tijd hun kansen 

op een eerste koopwoning aanzienlijk zien toenemen. Opvallend aan deze bevinding is dat, 

ondanks dat de kansen op een eerste koopwoning gelijker werden onder volwassen kinderen 

met verschillende huishoudensposities, die van kinderen opgegroeid in een huur- dan wel 

koopwoning meer uiteen zijn gaan lopen.

De tweede opvallende bevinding betreffende de intergenerationele overdracht van 

woonkwaliteit is dat de positieve samenhang tussen de woningwaarde van het kind en die van 

de ouders sterker is naarmate zij dichter bij elkaar wonen. Een verklaring voor deze bevinding 

kan zijn dat dichtbij wonen het onderhouden van contact en het verlenen van onderlinge 

steun gemakkelijker maakt, waardoor ouders vervolgens meer geneigd zijn om financiële steun 

te verlenen aan hun kind. 

Woonlocaties en verhuisgedrag van ouders en hun volwassen kinderen

Het tweede gedeelte van dit boek is gericht op de vraag in hoeverre woonlocaties en 

verhuisgedrag van ouders en hun volwassen kinderen (in de leeftijd van dertig jaar en ouder) 

samenhangen met de steunbehoeftes van beide generaties. Voor het beantwoorden van deze 

vraag bestudeerde ik de mate waarin situaties en gebeurtenissen die gepaard gaan met een 

toegenomen steunbehoefte samenhangen met: a) het samenwonen van volwassen kinderen 

en hun ouders, en b) het dichtbij (binnen één kilometer) gaan wonen van volwassen kinderen 

en hun ouders. De resultaten tonen aan dat zowel het samenwonen van ouders en kinderen 
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als het dichtbij gaan wonen van ouders en kinderen inderdaad samenhangen met toegenomen 

steunbehoeftes van beide generaties, maar vooral met die van het kind.

In Hoofdstuk 4 bestudeer ik het samenwonen van volwassen kinderen en hun ouders. 

De analyses tonen aan dat de overgrote meerderheid van de verhuizingen die resulteren in 

dergelijke meergeneratiehuishoudens wordt gevormd door verhuizingen van het kind naar 

de woning van de ouders. Ook lijken de resultaten erop te duiden dat een groot deel van 

de volwassen kinderen die met ouders samenwonen, bestaat uit zogenaamde nestblijvers: 

kinderen die het ouderlijk huis nooit hebben verlaten. Met name nooit gehuwde alleenstaande 

kinderen, gescheiden en verweduwde kinderen en kinderen die een Wajong-uitkering 

ontvangen, hebben een verhoogde kans om samen met hun ouders te wonen.  Omdat de 

gegevens uit het SSB niet verder teruggaan dan 1998 kon niet worden uitgezocht hoe vaak 

het voorkomt dat dertigers bij hun ouders wonen omdat ze het ouderlijk huis nooit hebben 

verlaten. Wel heb ik kunnen onderzoeken welke ouders en kinderen die apart woonden in 

2004, samen gingen wonen in 2005. Deze analyse maakt het mogelijk vast te stellen waarin 

de groep meergeneratiehuishoudens uit 2004 (waaronder ook huishoudens met kinderen 

die nooit uit het ouderlijk huis zijn weggegaan) verschilt van die uit 2005 (die alleen wordt 

gevormd door ouders en kinderen die in 2004 nog apart van elkaar woonden). De resultaten 

tonen aan dat kinderen vooral bij ouders gaan inwonen na de echtscheiding van het kind 

en na een substantiële daling van het inkomen. Het hebben van een partner en het hebben 

van kinderen verkleinen de kans op het (gaan) samenwonen met ouders, waarschijnlijk 

omdat in deze situaties de behoefte aan privacy veel groter is. Een uitzondering hierop is 

de situatie van nooit gehuwde alleenstaande kinderen met kinderen: zij hebben een grotere 

kans dan gehuwde kinderen om samen te wonen met ouders en om bij ze in te trekken. Een 

vermoedelijke verklaring hiervoor is dat deze kinderen behoefte hebben aan de steun van 

hun ouders voor de opvoeding en opvang van hun eigen kinderen. Verder werd gevonden 

dat de kans op het gaan inwonen bij volwassen kinderen waarschijnlijker is na de recente 

echtscheiding van ouders. Kinderen met een Wajong-uitkering hadden in 2005 geen grotere 

kans om bij ouders in te gaan wonen dan kinderen die in loondienst zijn, wat erop wijst dat 

de groep thuiswonende volwassen kinderen met een Wajong-uitkering vooral uit nestblijvers 

bestaat.

De belangrijkste resultaten van mijn onderzoek naar kinderen en ouders die dichtbij elkaar 

gaan wonen tonen aan dat volwassen kinderen vooral dicht bij hun ouders gaan wonen als 

ze gescheiden zijn of recent een echtscheiding hebben meegemaakt. Uit de analyse blijkt 

verder dat het positieve verband tussen de echtscheiding van een kind en een verhuizing naar 

een afstand tot één kilometer van de ouders, sterker is dan dat tussen echtscheiding en een 

verhuizing van het kind in een andere richting. Volwassen kinderen zijn ook eerder geneigd om 

naar afstand tot één kilometer van hun ouders te gaan wonen als er al een ander kind in de 

buurt woont. De aanwezigheid van een broer of zus op een bepaalde locatie is dus een extra 

reden om dicht bij de ouders te gaan wonen. Verhuizingen in de omgekeerde richting, die van 
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de ouders richting het kind, zijn het meest waarschijnlijk als het kind zelf kinderen ouder dan 

één heeft, als het kind een vrouw is en als het kind geen broers of zussen heeft. In al deze 

gevallen is de samenhang met verhuizingen naar een afstand tot 1 kilometer groter dan die 

met verhuizingen naar 1 tot 10 of naar meer dan 10 kilometer. Het is waarschijnlijk dat deze 

ouders dichtbij hun volwassen kind gaan wonen om regelmatig in contact te blijven, steun te 

kunnen ontvangen wanneer dat nodig is en om hun kinderen bij te staan in de opvoeding van 

de kleinkinderen. 

Reflectie

Deze studie is één van de eerste waarin de woonkwaliteit en woonlocaties van volwassen 

kinderen expliciet in verband worden gebracht met die van hun ouders. Uit de studie kunnen 

twee hoofdconclusies worden getrokken. De eerste is dat ouders een belangrijke invloed 

hebben op de woonkwaliteit van hun volwassen kind. Een gevolg hiervan is dat bestaande 

ongelijkheden op de woningmarkt worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Ten 

tweede hangen de woonlocaties van ouders en kinderen met elkaar samen. Een deel van 

de verklaring voor deze bevinding ligt in de steunbehoeftes van beide generaties: bij een 

toegenomen steunbehoefte komen verhuizingen van ouders richting hun kind en van kinderen 

richting hun ouders vaker voor.

De resultaten van deze studie leveren een aantal nieuwe inzichten op binnen de 

wetenschappelijke literatuur over woonkwaliteit, intergenerationele overdrachten, 

verhuisgedrag en familiesolidariteit. Daarnaast wordt in deze studie nieuw bewijs gevonden 

voor oude inzichten. Een aantal kwesties verdient echter enige aandacht. De gebruikte data 

bieden niet de mogelijkheid om alle verklaringen voor de intergenerationele overdracht van 

woonkwaliteit en het verhuisgedrag van ouders en kinderen afdoende te toetsen. Na controle 

voor verschillende achterliggende mechanismen vond ik in mijn studies naar de woonkwaliteit 

van volwassen kinderen een overblijvend effect van de ouderlijke woonkwaliteit. Dit effect 

heb ik deels verklaard aan de hand van een rolmodelproces. Echter, het is zeer lastig, zoniet 

onmogelijk, om de invloed van een dergelijk proces goed in kaart te brengen. Daarnaast 

gebruikte ik in mijn analyses van het samenwonen en dichtbij gaan wonen van ouders en 

kinderen de verklaring van toegenomen steunbehoeftes. De resultaten duiden er inderdaad op 

dat situaties en gebeurtenissen die samenhangen met een toegenomen steunbehoefte, leiden 

tot het gaan samenwonen of dichtbij wonen van ouders en kinderen. Echter, informatie over 

iemands werkelijke steunbehoefte (zoals de behoefte aan dagelijkse zorg of die aan hulp met 

kinderopvang) was niet beschikbaar in de data. In toekomstige studies naar het dichtbij wonen 

van ouders en kinderen zouden deze behoeftes beter gemeten moeten worden.

Het verdient tevens de aanbeveling om toekomstige studies uit te voeren vanuit een 

internationaal perspectief. Hierdoor kunnen verschillen tussen landen in culturele, politieke en 

sociaal-economische situaties worden meegenomen in de verklaring van de intergenerationele 

overdracht van woonkwaliteit en het verhuisgedrag van ouders en kinderen. Het mag duidelijk 
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zijn dat de mate waarin intergenerationele overdrachten van invloed zijn op de woningmarkt 

afhangt van het soort woningmarkt en de bijbehorende wetgeving. Daarnaast zijn de afstanden 

tussen ouders en kinderen waarschijnlijk mede afhankelijk van de geografische kenmerken van 

een land, en is de mate waarin familiesolidariteit een rol speelt in deze afstanden afhankelijk van 

culturele normen en het al dan niet bestaan van een (kwalitatief goed) zorgstelsel. Verder zou er 

in toekomstige studies meer aandacht besteed kunnen worden aan de verschillende rollen van 

ouders en schoonouders: wiens ouders hebben een grotere invloed in de intergenerationele 

overdracht van woonkwaliteit onder koppels, zijn ouders of die van haar? Hieraan gerelateerd 

zijn de verschillen die ik vond tussen mannen en vrouwen in mijn analyse van het samenwonen 

van ouders en kinderen. De mate waarin de samenhang tussen steunbehoeftes en het (gaan) 

samenwonen met ouders verschilt tussen mannen en vrouwen zou grondiger kunnen worden 

uitgezocht. Tot slot was er in mijn studie over het gaan samenwonen van ouders en kinderen 

geen aandacht voor de duur van samenwonen.  Waar het samenwonen met ouders of 

volwassen kinderen voor de één een tijdelijke oplossing is, is het voor de ander een blijvende 

gezinssituatie. Door het bestuderen van een langere tijdreeks is het mogelijk te onderzoeken 

in welke stadia van de levensloop het samenwonen van ouders en kinderen vaker voorkomt.

De resultaten van deze studie hebben ten minste twee gevolgen voor de sociaal-

wetenschappelijke literatuur. Als eerste is de opvatting dat in moderne westerse samenlevingen 

sociaal-economische status meer is gaan afhangen van prestatie (bijvoorbeeld de opleiding 

die iemand heeft afgerond) en minder van afkomst (waarmee gedoeld wordt op de kansen 

en beperkingen die iemand ondervindt van de sociaal-economische status van ouders) niet 

geheel van toepassing op woonkwaliteit in Nederland. De afgelopen jaren lijkt afkomst juist 

een grotere rol te zijn gaan spelen. Ten tweede vormt de bevinding dat ouders en kinderen 

met toegenomen steunbehoeftes geneigd zijn hun woonlocaties op elkaar af te stemmen 

aanleiding tot de gedachte dat familieleden buiten het primaire huishouden steeds belangrijker 

zullen worden in de toekomst. Deze gedachte komt overeen met Bengtson’s (2001) conclusie 

dat intergenerationele familierelaties van toenemend belang zijn in de Verenigde Staten. Net 

als de Verenigde staten heeft Nederland een aantal ontwikkelingen doorgemaakt die het 

toenemend belang van familierelaties buiten het eigen gezin in de hand werken. Zo hebben 

stijgende echtscheidingscijfers en de toename van het aantal éénpersoonshuishoudens en 

éénoudergezinnen ervoor gezorgd dat huishoudens veranderlijker zijn geworden, en brengen 

ouders een toenemend aantal ‘gedeelde jaren’ met hun kinderen door als het gevolg van de 

stijgende levensverwachting.
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