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Samenvatting

 |Samenvatting
 deze studie gaat over pendelrelaties (commuter partnerships). 

de pendelrelatie is een specifiek huishoudensarrangement, waarin een van 
beide partners een gedeelte van de tijd elders woont omdat de pendelafstand 
tussen de gezamenlijke woning en het werk te groot is om dagelijks af te leg-
gen. hoewel in Nederland het conventionele nucleaire gezin dat gezamenlijk 
in één woning leeft de dominante leefvorm voor gezinnen blijft, zijn er in de 
afgelopen decennia allerlei nieuwe huishoudentypen ontstaan. er zijn vari-
aties in de samenstelling van huishoudens en in de geografische organisatie 
van gezinnen en partnerschappen. de keuze voor een pendelrelatie kan 
worden opgevat als een praktische oplossing voor koppels en gezinnen in het 
vinden van een balans in de bindingen (commitments) die de leden van het 
huishouden hebben met het werk, het partnerschap, het gezin en de woning. 
de opkomst van de pendelrelatie kan worden beschouwd als een oplossing 
voor conflicterende mobiliteitseisen binnen het partnerschap. de noodzaak 
om een gedeelte van de tijd apart te wonen wordt veroorzaakt door een 
combinatie van individuele bindingen van elk van de partners. in deze 
tijd is het organiseren van de activiteiten van alle gezinsleden een lastige 
opgave voor veel huishoudens. deze ontwikkeling hangt samen met allerlei 
maatschappelijke veranderingen, zoals de grotere toegankelijkheid van goed 
onderwijs, de vergroting van de ruimtelijke schaalniveaus van de economie, 
fluctuaties in het economisch klimaat, de toename van arbeidsparticipatie 
van vrouwen, het uitstellen van gezinsvorming naar hogere leeftijden en de 
toename van het aantal partnerschappen dat eindigt in scheiding. individu-
alisering, een proces dat wordt gekenmerkt door de ideologie dat elk indi-
vidu verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen levensloop en levensplannen, 
draagt bij aan de complexiteit binnen huishoudens om de bindingen van alle 
gezinsleden op elkaar af te stemmen.

het doel van deze studie is om te verklaren wat de functie een pendel-
relatie is binnen de levenslopen van koppels en om de gevolgen van de keuze 
voor een pendelrelatie voor hun dagelijkse ervaringen in beeld te brengen. 
het onderzoek wil bijdragen aan onze kennis van besluitvorming binnen 
huishoudens met betrekking tot keuzes die de levensloop beïnvloeden. in  
dit onderzoek worden zowel de individuele voorkeuren van elk van beide 
partners als hun gezamenlijke doelen en belangen belicht. Pendelrelaties  
zijn in Nederland nog niet eerder onderzocht. internationaal zijn er enkele 
onderzoeken verricht in de Verenigde staten en in het Verenigd Koninkrijk. 
een studie naar pendelrelaties in Nederland is van belang omdat we van 
deze huishoudens kunnen leren over de functies die niet-standaard huis-
houdensarrangementen hebben binnen de levenslopen van individuen in 
 Nederland. door de de-standaardisering van de levensloop zullen steeds 
meer huishoudens regelmatig aanpassingen in hun huishoudens-
arrangementen maken om alle wensen en verplichtingen van de individuele 
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gezinsleden op elkaar te kunnen afstemmen. in dit onderzoek is een longitu-
dinale benadering toegepast om zo over een langere tijd in beeld te brengen 
welke functie een pendelrelatie heeft voor koppels. deze onderzoeks-
methode is in het internationale onderzoek naar pendelrelaties nog niet 
 eerder toegepast.

de hoofdvraag die in dit onderzoek aan de orde wordt gesteld, luidt: Hoe 
kan de keuze voor een pendelrelatie worden verklaard, wat zijn de consequenties 
van een pendelrelatie voor de dagelijkse levens van beide partners, en wat is de 
functie van dit huishoudensarrangement in de levenslopen van de partners door 
de tijd? het onderzoek is exploratief van aard en is gebaseerd op zestig 
diepte-interviews met beide partners in dertig pendelkoppels. omdat er 
geen databestand beschikbaar was waaruit deze koppels geselecteerd kon-
den worden, heb ik respondenten gezocht via netwerken, advertenties, het 
benaderen van bedrijven en de sneewbalmethode. de respondenten werden 
geselecteerd op basis van een theoretische steekproef. Vanuit mijn definitie 
van pendelrelaties is de binding van de pendelende partner met de tweede 
woning altijd gerelateerd aan het werk. de binding met de gezamenlijke 
woning kan worden gevonden in verschillende levensdomeinen, zoals het 
werkdomein, het woondomein of het domein van het huishouden. de meeste 
respondenten waren hoogopgeleid en werkzaam in specialistische profes-
sionele of managementberoepen. de helft van de koppels had twee locaties 
binnen Nederland, de andere helft had een locatie in Nederland en een 
locatie in het buitenland. Vijftien koppels hadden thuiswonende kinderen. 
in al deze gezinnen woonden de kinderen permanent in één gezamenlijke 
woning met de moeder of de vader, terwijl de andere ouder pendelde naar 
de werklocatie. in de interviews kregen respondenten de ruimte om in hun 
eigen woorden te reflecteren op hun situatie en hun ervaringen. twee tot 
vier jaar na de oorspronkelijke interviews hebben alle dertig pendelkoppels 
deelgenomen aan een vervolgenquête waarin de ontwikkelingen centraal 
stonden die het huishouden in de tussenliggende periode had doorgemaakt. 
het voordeel van dit vervolgonderzoek is dat het inzicht verschaft in de duur 
van pendelrelaties en in de functie van dit huishoudensarrangement in de 
levenslopen van de partners door de tijd.

Continuïteit en verandering in de levensloop
om te kunnen begrijpen wat de functie van een pendelrelatie is binnen 

de levenslopen van partners, heb ik een verkennend onderzoek uitgevoerd 
naar de motivaties van koppels om voor een pendelrelatie te kiezen, hoe de 
continuïteit en de veranderingen in hun huishoudensarrangement worden 
beïnvloed, en welke arrangementen volgen wanneer de pendelrelatie wordt 
beëindigd.

met de keuze voor een pendelrelatie kan een baan op grote afstand van 
de gezamenlijke woning worden geaccepteerd, zonder dat dit de consequen-
tie heeft dat het gehele huishouden betrokken wordt in gezinsmigratie. een 
belangrijke reden voor koppels om te kiezen voor een pendelrelatie ligt in de 
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wens van beide partners om prioriteiten in verschillende levensdomeinen 
met elkaar te combineren. in het geval van twee-carrière-koppels vormt 
de baan van de partner die geen baan op afstand heeft geaccepteerd de 
belangrijkste reden om de oorspronkelijke woonlocatie niet te verlaten. in 
het geval van pendelgezinnen waarin er thuiswonende kinderen zijn, is de 
stabiliteit van de kinderen in hun dagelijks leven vaak een belangrijke reden 
om niet te migreren met het gehele gezin. de woning of woonomgeving zelf 
kunnen ook een reden vormen om niet te migreren wanneer een of beide 
partners sterke emotionele banden heeft met een specifieke woonlocatie of 
woning. de bevinding dat de redenen voor de keuze tussen een pendelrelatie 
of gezinsmigratie zich niet alleen bevinden in het werkdomein maar ook  
in andere levensdomeinen is van belang voor het onderzoek naar gezins-
migratie. dat onderzoek richt zich van oudsher vooral op werk- en opleiding-
gerelateerde migratie.

een reden voor koppels om een pendelrelatie te beginnen is de gedachte 
dat het zal gaan om een tijdelijke oplossing. deze koppels beschouwen het 
wonen in een twee-locatiehuishouden niet als een ideaal arrangement. 
 integendeel, de meeste koppels gaan ervan uit dat ze binnen een paar jaar 
weer als een gezamenlijk huishouden fulltime op één locatie wonen. de 
functie van een pendelrelatie is het overbruggen van een periode die wordt 
voorafgegaan en wordt gevolgd door het fulltime samenwonen. er zijn 
verschillende redenen waarom koppels de pendelrelatie als een tijdelijke op-
lossing zien. een belangrijke aanleiding is dat de baan op afstand zelf vaak 
van tijdelijke aard is en dat koppels voor zo’n tijdelijke baan niet met het 
gehele huishouden willen verhuizen. in sommige gevallen past de pendel-
relatie voor een tijdje binnen de levensplannen van het koppel, bijvoorbeeld 
omdat ze in een levensfase zijn waarin er geen thuiswonende kinderen zijn. 
Andere koppels hebben een levensstijl waarin ruimte is voor alternatieve 
arrangementen, zoals een pendelrelatie. dit is het geval voor sommige 
twee-carrière-koppels met of zonder thuiswonende kinderen, maar ook voor 
sommige families met traditionele rolverdelingen tussen man en vrouw.

het vervolgonderzoek onder de respondenten leidde tot de bevinding 
dat sommige koppels inderdaad binnen een periode van twee tot vier jaar 
terugkeren op één gezamenlijke woonlocatie, terwijl andere koppels hun 
pendelrelatie voortzetten voor langere periodes tot tien jaar of meer. de 
pendelrelatie blijkt verder een effectieve manier te zijn om gezinsmigratie 
te voorkomen. Als koppels kunnen organiseren dat ze weer fulltime op een 
gedeelde locatie gaan wonen, doen ze dat vaker door terug te keren naar de 
oorspronkelijke gezamenlijke woning dan door te kiezen voor gezinsmigratie 
naar de werklocatie van de pendelende partner. het vervolgonderzoek liet 
ook zien dat voor pendelkoppels de pendelrelatie nooit gaat aanvoelen als 
een permanent arrangement, ongeacht hoe lang zij hun pendelrelatie voort-
zetten. ook koppels die een pendelrelatie jarenlang voortzetten, blijven  
zich voorstellen dat er een moment is in de toekomst waarop ze zullen terug-
keren naar het wonen op één gezamenlijke locatie. deze koppels beschouwen 
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hun pendelrelatie vaak als een aaneenschakeling van verschillende kortere 
periodes in plaats van als één continue periode.

het onderzoek roept ook vragen op over het belang van lange-termijn-
bindingen van individuen binnen de maatschappelijke context van het laat-
modernisme. de bevindingen laten zien dat de noodzaak flexibel te zijn kan 
conflicteren met langdurige bindingen in de levensloop. de spanning tussen 
flexibiliteit en binding beïnvloedt niet alleen het levensdomein van het werk, 
maar ook de andere levensdomeinen zoals die van partnerschap, huishouden 
en wonen. de overwegingen en praktische dilemma’s van pendelkoppels zijn 
vergelijkbaar met die van tweeverdienergezinnen die op één locatie wonen, 
waarover in de literatuur veel wordt gerapporteerd. Pendelkoppels hebben 
gekozen voor een bijzondere oplossing voor vraagstukken waar niet alleen 
zij, maar ook vele andere hedendaagse huishoudens mee te maken krijgen.

Het balanceren van individuele voorkeuren en een gezinsleven
een van de doelen van dit onderzoek was om voor pendelkoppels in 

Nederland de besluitvorming binnen huishoudens te bestuderen. Binnen 
huishoudens zijn de levens van de individuele personen verweven; de activi-
teiten van de verschillende gezinsleden moeten op elkaar afgestemd worden. 
de pendelrelatie vormt een oplossing wanneer sommige bindingen van de 
beide partners niet vanuit één woonlocatie kunnen worden gerealiseerd. 
hoewel men zou kunnen verwachten dat voor een pendelrelatie wordt geko-
zen opdat beide partners hun individuele voorkeuren kunnen realiseren, blijkt 
dit zeker niet altijd het geval. de variaties in wiens voorkeuren een prioriteit 
krijgen (zijn of haar individuele voorkeuren of hun gezamenlijke belangen), 
laat zien hoe complex de besluitvorming en afstemming binnen huishoudens 
is. deze complexiteit hangt samen met de ideologie van partners over 
rolverdelingen tussen man en vrouw binnen het gezin. er zijn opmerkelijke 
verschillen tussen koppels met ideologieën die zijn gericht op gelijkwaardige 
rolverdelingen versus op traditionele rolverdelingen. in dit onderzoek heb ik, 
op basis van de onderlinge verdeling van betaalde arbeid en de gehanteerde 
gezinsidealen, een onderscheid gemaakt tussen twee algemene typen pen-
delkoppels. onder beide typen pendelkoppels bevinden zich zowel koppels 
met thuiswonende kinderen als stellen zonder (thuiswonende) kinderen. Als 
eerste heb ik het egalitaire pendelkoppel onderscheiden en als tweede het 
traditionele pendelkoppel.

in de egalitaire pendelkoppels staat de individuele ontplooiing van beide 
partners en een ideologie van onafhankelijkheid voorop in hun motivatie 
om voor een pendelrelatie te kiezen. Beide partners hechten veel waarde aan 
hun eigen en elkaars arbeidscarrières en ze versterken elkaars wederzijdse 
interesses. in de traditionele pendelkoppels wordt de optie van werk-
gerelateerde gezinsmigratie vaak afgewezen omdat men de kinderen niet wil 
verplaatsen. soms is voor deze koppels een sterke binding met de gezamen-
lijke woonlocatie een reden om migratie naar een nieuwe locatie af te wijzen. 
in deze huishoudens zijn de rollen van mannelijke hoofdkostwinner en huis-
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vrouw met deeltijdbaan op een traditionele en niet-symmetrische manier 
gearrangeerd. het nieuwe element in deze huishoudens is niet de onderlinge 
rolverdeling, maar dat de arbeidscarrière van de man de vrouw (en eventuele 
kinderen) niet verplicht om hem te volgen naar een andere woonlocatie. 
hoewel de vrouwen in deze traditionele pendelrelaties niet de klassieke 
volgende rol in migratie vervullen, heeft de keuze voor een pendelrelatie als 
alternatief voor gezinsmigratie in deze huishoudens niet voor beide partners 
evenveel individueel voordeel in het realiseren van persoonlijke ontwikke-
ling als het geval is bij de egalitaire pendelkoppels.

in de gevallen van gezinnen met thuiswonende kinderen moet de 
keuze voor een pendelrelatie niet worden gezien als een indicatie voor een 
afname aan het belang dat men hecht aan gezinswaarden. het welzijn 
van de kinderen is van groot belang, zowel in egalitaire als in traditionele 
pendelrelaties. de stabiliteit van de kinderen is belangrijk in die zin dat hun 
dagelijkse levens geografisch gezien geworteld zijn in de locale omgeving. 
daardoor hebben kinderen er geen baat bij om hun tijd te verdelen tussen 
twee woonlocaties. er is dan ook altijd één gezinswoning waar de kinderen 
permanent wonen met een van beide ouders. de pendelende ouder combi-
neert ouderschap-op-afstand met intensieve quality-time met de kinderen. 
de thuis-gevestigde ouder wisselt tussen het functioneren als alleenstaande 
ouder en als één van de ouders in een twee-ouder-gezin.

een bijkomende bevinding die is gerelateerd aan de besluitvorming 
binnen huishoudens is dat pendelkoppels hun keuze voor de pendelrelatie 
beschouwen als een privé-keuze. in Nederland wordt de maatschappelijke eis 
steeds breder gedragen dat alle volwassen leden van de samenleving behoren 
te participeren in betaalde arbeid. de onderzochte pendelkoppels blijken 
de complexe taak van het combineren van de arbeidscarrières van beide 
partners met de verantwoordelijkheden voor het gezin als een persoonlijke 
verantwoordelijkheid te beschouwen. Pendelkoppels zien over het algemeen 
geen rol voor instituties buiten het huishouden, bijvoorbeeld werkgevers, om 
te delen in de verantwoordelijkheid voor het vinden van een balans tussen 
werk en gezin.

De tijd-geografische ervaringen met het wonen op twee locaties
Vanuit de tijd-geografische benadering die in dit onderzoek is gehanteerd 

wordt het ingebruiknemen van een tweede woning nabij het werk opgevat 
als een aanpassingsstrategie om de geografische schaalniveaus van het 
werkleven en het gezinsleven op elkaar af te stemmen. in vergelijking met 
huishoudens die fulltime op één locatie wonen wordt de pendelrelatie geka-
rakteriseerd door een alternatief tijd-geografisch mobiliteitspatroon: één 
partner heeft de gangbare dagelijkse pendel tussen de woning en het werk 
vervangen door een (veelal) wekelijks of tweewekelijks terugkerend mobili-
teitspatroon tussen het werk en de gezinslocatie. het algemene beeld van de 
dagelijkse en wekelijkse leefpatronen van pendelkoppels is dat de routines 
van alle huishoudenleden worden beïnvloed door het mobiliteitspatroon van 
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de pendelende partner. een basisbevinding uit het onderzoek is dat pendel-
koppels doorgaans één van beide woningen als hun primaire woning be-
schouwen en dat een van beide partners (de pendelende partner) routinema-
tig tussen beide woningen heen en weer reist, terwijl de andere partner (de 
thuis-gevestigde partner) permanent in de gezamenlijke woning woont. de 
pendelende partner leeft in twee verschillende activiteitenruimten (activity 
spaces). dit resulteert in verschillende activiteiten- en mobiliteitspatronen. 
elke locatie heeft zijn eigen activiteitenpatronen, er wordt gereisd tussen 
de twee locaties en er is mobiliteit op elk van beide locaties. Voor de thuis-
gevestigde partner is er één activiteitenruimte die vanuit de gezamenlijke 
woning bereikbaar is. Voor deze partner wisselen de routines echter al naar 
gelang de partner aanwezig of afwezig is op deze locatie. een consequentie 
van de pendelrelatie is dat in gezinnen met thuiswonende kinderen een van 
beide ouders een aanzienlijk gedeelte van de tijd alleen verantwoordelijk is 
voor het gezin. deze ouder moet tijd-ruimtepaden organiseren waarin werk 
en gezin worden gecombineerd als in een éénoudergezin. 

de activiteitenpatronen en routines van de koppels worden dus beïnvloed 
door de pendelrelatie. het onderzoek laat zien dat de levens op beide locaties 
als zeer gescheiden worden ervaren, wat wordt verklaard door een aantal 
specifieke kenmerken van dit huishoudensarrangement. ten eerste is de  
reden voor het betrekken van een tweede woning van cruciaal belang. de 
tweede woning is er puur vanwege het werk, niet om redenen in de privé-
sfeer, zoals in het geval van een vakantiewoning. het gevolg van deze func-
tionele motivatie voor de tweede woning is dat de pendelende partners sterk 
georiënteerd zijn op het werk als ze in de pendelwoning zijn. deze sterke 
 focus op het werk draagt bij aan het minimaliseren van allerlei andere activi-
teiten, zoals huishoudelijke taken, sociale contacten en vrijetijdsactiviteiten. 
ten tweede is het verschil in de sociale inbedding tussen de beide locaties 
van groot belang. Pendelende partners zijn doorgaans hoogopgeleide perso-
nen die op de tweede locatie terechtkomen omdat zich daar een specifieke, 
specialistische baan bevindt. op deze locatie zijn geen vooraf bestaande so-
ciale contacten of netwerken waar de persoon deel van uitmaakt. Bovendien 
blijken de meeste pendelende partners niet of nauwelijks te investeren in het 
opbouwen van sociale netwerken op de locatie bij het werk. deze neiging tot 
het vermijden van diepgaande sociale contacten verwijst naar een derde ken-
merk van pendelrelaties: de tijdshorizon die koppels in gedachten hebben 
voor de duur van dit huishoudensarrangement. omdat deze koppels als 
 ideaalbeeld hebben dat het pendelrelatie arrangement slechts van tijdelijke 
aard is, bewaren veel pendelende partners een emotionele afstand ten op-
zichte van het leven op de tweede locatie. Ze houden hun activiteitenpatro-
nen op deze locatie zo eenvoudig mogelijk en proberen de tijd die ze er door-
brengen tot een minimum te beperken. in contrast hiermee ervaren beide 
partners de gezamenlijke woning als een veel duurzamere en stabielere 
woonlocatie in hun levens, waar het investeren in sociale netwerken en 
 diversiteit in activiteiten wel belangrijk is. ten vierde zijn de cyclische 
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 aspecten van tijd in de vorm van de verschillende routines van belang voor 
elk van de gezinsleden. de pendelende partner heeft op de twee locaties heel 
verschillende activiteitenpatronen die een ervaring opleveren van twee 
 gescheiden werelden: op de pendellocatie ligt de focus op het werk, terwijl 
het leven op de gezamenlijke woonlocatie vooral om het privé-leven draait. 
Voor de thuis-gevestigde partner is er slechts één activiteitenruimte, wat 
resulteert in een leven waarin werk en privé geïntegreerd zijn. de thuis- 
gevestigde partner en de kinderen moeten zich echter constant aanpassen 
aan het komen en gaan van hun huisgenoot.

een belangrijke bevinding voor de pendelende partner die samenhangt 
met de vier bovengenoemde kenmerken is het door velen ervaren leven in 
twee werelden: de wereld van het werk en die van het privé-leven. het over-
bruggen van deze twee tijd-geografisch zeer verschillende werelden die zo 
ver bij elkaar vandaan liggen blijkt een moeilijke opgave te zijn. Bovendien 
zorgen de meeste pendelende partners er door het bewaren van een emoti-
onele afstand voor dat de locatie bij het werk niet te veel gaat voelen als een 
thuis, om zo te voorkomen dat deze plek een bedreiging kan gaan vormen 
voor de primaire waarde van de gezamenlijke woning als het thuis. Voor 
de grote meerderheid van de pendelende partners is thuis de plek waar je 
hart ligt, de plek waar je familieleden zijn. in pendelrelaties, waar slechts 
een van de leden van het huishouden mobiel is tussen verschillende woon-
locaties, is het gevoel van thuis niet te verdelen over verschillende locaties. 
deze bevindingen leiden tot de verwachting dat de pendelrelatie voor de 
meeste koppels en gezinnen niet gezien mag worden als een alternatief 
gezinsideaal ten opzichte van het fulltime samenwonen. dat neemt niet 
weg dat sommige pendelkoppels om praktische redenen hun pendelrelatie 
vele jaren voortzetten.

Reflectie op de theoretische benadering en de empirische bevindingen
Binding is een sleutelconcept in dit onderzoek waarin de levensloopbena-

dering wordt gehanteerd. de bevindingen uit dit onderzoek ondersteunen 
het theoretische standpunt dat lange-termijn-bindingen van mensen, zowel 
in het domein van werk als in andere levensdomeinen, onder druk staan. de 
noodzaak en wens om flexibel te zijn en zich aan te passen is een belangrijk 
aspect van de keuze voor een pendelrelatie gebleken. de bevinding dat 
koppels hun pendelrelatie beschouwen als een tijdelijke oplossing laat de 
spanning tussen bindingen en flexibiliteit in de levensloop zien.

de dilemma’s waar deze pendelkoppels voor staan blijken vergelijkbaar 
te zijn met die van andere hedendaagse koppels en gezinnen, waarover de 
literatuur rapporteert. hoewel gelijkheidsidealen vaak aan de basis liggen 
van de keuze voor een pendelrelatie, blijken klassieke genderverschillen in 
het balanceren van individuele voorkeuren met gezamenlijke belangen veel 
voor te komen onder deze koppels.

de literatuur over gezinsmigratie was onderdeel van het conceptuele 
raamwerk van dit onderzoek. de bevindingen van dit onderzoek geven aan 
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dat onderzoek naar gezinsmigratie zich niet uitsluitend moet richten op 
de domeinen van werk en opleiding. de levensdomeinen van gezin, wonen, 
vrije tijd en sociale netwerken blijken ook van belang in keuzes rond gezins-
migratie.

door de tijd-geografische benadering die is toegepast, is duidelijk 
geworden dat pendelrelatie-arrangementen een grote weerslag hebben 
op de dagelijkse levens en de routines van beide partners. deze dagelijkse 
ervaringen dragen eraan bij dat de meeste koppels hun pendelrelatie als een 
tijdelijke oplossing beschouwen. deze bevinding laat zien dat niet alleen 
idealen en lange-termijn-levensplannen belangrijk zijn in het begrijpen van 
de levenskeuzes van mensen, maar dat dagelijkse ervaringen en routines 
ook een fundamenteel onderdeel vormen van de continuïteit en de verande-
ringen die mensen in hun levens doormaken.

in toekomstig onderzoek kunnen we meer leren over de groeiende 
 variëteit in huishoudensarrangementen in Nederland als in enquêtes onder 
representatieve steekproeven vragen worden opgenomen die alternatieve 
tijd-ruimtepaden van respondenten in beeld kunnen brengen. op basis van 
mijn onderzoek kan worden vastgesteld dat verder verdiepend onderzoek 
naar de besluitvorming binnen huishoudens nodig is als we willen begrijpen 
welke motivaties en dilemma’s cruciaal zijn in de manieren waarop heden-
daagse koppels hun werk- en gezinslevens organiseren. Bovendien zou ver-
gelijkend onderzoek naar verschillende typen huishoudensarrangementen 
verdere inzichten kunnen opleveren over de vraag waarom sommige koppels 
kiezen voor een pendelrelatie waar anderen dit arrangement afwijzen.




