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Samenvatting 

(Summary in Dutch)

Familieachtergrond en woonkeuzes
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Deze studie gaat over de invloed van familie op woonkeuzes in Nederland. Onder 

woonkeuzes worden keuzes verstaan die betrekking hebben op de kwaliteit, het type en 

de locatie van iemands woning. Verschillende type woningen en woonlocaties bieden 

verschillende mogelijkheden en beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de toegang 

tot faciliteiten, de arbeidsmarkt en sociale netwerken, en beïnvloeden daardoor sterk het 

welzijn van individuen. Woonkeuzes worden beïnvloed door de hulpbronnen die een individu 

tot zijn of haar beschikking heeft en door de beperkingen die hij of zij ervaart. Daarnaast 

beïnvloeden gebeurtenissen in de levensloop voorkeuren en behoeften met betrekking tot 

wonen. De meeste eerdere onderzoeken naar woonkeuzes verklaarden deze aan de hand van 

verschillen in kenmerken van individuen of huishoudens en aan de hand van veranderingen 

in de levensloop. Het is echter bekend dat ook het gezin van herkomst een grote invloed 

heeft op gedrag van individuen later in het leven. Door middel van socialisatie dragen ouders 

hulpbronnen, smaken en voorkeuren over aan hun kinderen. Op die manier beïnvloeden 

ouders de mogelijkheden die hun kinderen hebben om hun wensen te realiseren. Daarnaast 

blijkt uit onderzoek dat familiebanden en solidariteit onder familieleden ook in de huidige 

individualistische Nederlandse samenleving nog steeds sterk zijn. Familieachtergrond en 

familieleden hebben dus een grote invloed op het leven van individuen. In dit onderzoek 

ligt de focus daarom op de invloed van familie op woonkeuzes. Er wordt een brede definitie 

van familie gehanteerd: de familie betreft in dit onderzoek zowel familieleden binnen het 

eigen gezin of huishouden, zoals een partner en kinderen, als buiten het huishouden, zoals 

ouders en broers en zussen. Aspecten van de familiecontext die worden beschouwd zijn 

gezinsachtergrond, ervaringen uit de kindertijd, de eigen huishoudenscarrière en de invloed 

van familieleden later in het leven. De woonkeuzes die geanalyseerd worden zijn het verlaten 

van het ouderlijk huis, eigenwoningbezit, de keuze voor wonen in urbane, suburbane en 

rurale gebieden, afstanden tussen mannen en vrouwen in koppels en hun ouders, en de 

geografische spreiding van broers en zussen. De hoofdvraag die in deze studie beantwoord 

wordt, luidt: Hoe worden woonkeuzes beïnvloed door de familiecontext, en in welke mate 

verschilt deze invloed tussen mannen en vrouwen en tussen koppels en singles?

Woonvoorkeuren en behoeften worden voor een groot deel bepaald door kenmerken van 

de huishoudenscarrière. De huishoudenscarrière, een van de carrières in de levensloop, 

kan opgevat worden als de kenmerken van iemands gezinssituatie en de timing van 

gebeurtenissen met betrekking tot de gezinssituatie, zoals trouwen en de geboorte van 

een kind. Zo verschillen bijvoorbeeld gezinnen met kinderen vaak in hun woonvoorkeuren 

van jonge singles. De huishoudenscarrière kan wat betreft woonvoorkeuren en behoeften 

concurreren met de arbeidscarrière. Het hebben van een drukke baan in de stad kan 

bijvoorbeeld lastig te combineren zijn met de voorkeur om in een rustige, kindvriendelijke 

omgeving te wonen. Mensen kunnen meer waarde hechten aan de ene levensloopcarrière ten 

opzichte van de andere, hetgeen resulteert in specifieke woonkeuzes. In het onderzoek wordt 

aandacht besteed aan deze concurrerende levensloopcarrières door rekening te houden met 



182

verschillen tussen mensen wat betreft hun gezinssituatie, in het bijzonder verschillen tussen 

koppels en singles, en verschillen wat betreft hun sociaal-economische positie. 

Woonkeuzes worden ook bepaald door de gezinsachtergrond. Het gezin van herkomst 

beïnvloedt iemands hulpbronnen, voorkeuren en familiebanden. Door middel van 

intergenerationele overdracht worden hulpbronnen en opvattingen van ouders op kind 

overgedragen. Ouders kunnen hun kinderen financiële hulp bieden of hen stimuleren in 

hun opleidings- en arbeidscarrière. Voorkeuren en opvattingen ontwikkelen zich door 

socialisatie. Kinderen krijgen van huis uit opvattingen en voorkeuren mee van hun ouders en 

maken daardoor mogelijk vergelijkbare keuzes later in het leven. Ervaringen in de kindertijd 

beïnvloeden bovendien de banden met familieleden en met de locatie waar men opgroeit. 

Dit kan invloed hebben op keuzes om te verhuizen en voorkeuren om dicht bij familie te 

wonen. In deze studie is de invloed van gezinsachtergrond en ervaringen uit de kindertijd op 

woonkeuzes onderzocht. 

De invloed van ouders en broers en zussen op iemands woonkeuzes stopt niet bij het 

verlaten van het ouderlijk huis. Familieleden leiden levens die aan elkaar gerelateerd zijn 

(zogenaamde linked lives). Als gevolg daarvan delen zij ervaringen en ontwikkelen zij 

soortgelijke voorkeuren. Om die reden kan men verwachten dat broers en zussen, en ouders 

en hun volwassen kinderen, rekening houden met elkaars woonkeuzes wanneer zij hun eigen 

keuzes maken. Mensen met sterke familiebanden willen mogelijk graag dicht bij hun familie 

wonen, mede omdat het geven en ontvangen van steun en zorg hierdoor gefaciliteerd wordt. 

Door voortgaande socialisatie ervaren mensen de gevolgen van woonkeuzes van andere 

familieleden en nemen zij mogelijk een voorbeeld aan hun locatie- en woningkeuzes. In dit 

onderzoek wordt de relatie tussen de woonlocatie van individuen en die van hun familieleden 

buiten het eigen huishouden, en afstanden tussen familieleden weergegeven.

Mannen en vrouwen verschillen aanzienlijk in de mate waarin de huishoudenscarrière, 

gezinsachtergrond, ervaringen uit de kindertijd en familieleden buiten het huishouden van 

invloed zijn op hun woonkeuzes. Ongelijkheid tussen de seksen veroorzaakt verschillen in 

de onderhandelingspositie tussen mannen en vrouwen in koppels; dochters worden sterker 

beïnvloed door kenmerken van het gezin van herkomst dan zonen; en over het algemeen 

hechten vrouwen meer waarde aan familiebanden dan mannen. In deze studie wordt daarom 

veel aandacht besteed aan sekseverschillen in woonkeuzes en sekseverschillen in de impact 

van familie op deze woonkeuzes. 

Het verlaten van het ouderlijk huis

In hoofdstuk 2 wordt de vraag beantwoord in hoeverre kenmerken van het gezin van herkomst 

van invloed zijn op het tijdstip waarop jongvolwassenen het ouderlijk huis verlaten. De nadruk 

ligt daarop op verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen degenen die uit huis direct 
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gaan samenwonen of trouwen en degenen die zelfstandig gaan wonen. Het verlaten van 

het ouderlijk huis is één van de eerste transities naar volwassenheid en heeft belangrijke 

consequenties voor zowel de jongvolwassene als de ouders. De beslissing om het ouderlijk 

huis te verlaten is sterk afhankelijk van kenmerken van de ouders en de gezinssituatie in het 

ouderlijk huis. Hulpbronnen van ouders beïnvloeden de mogelijkheden die jongvolwassenen 

hebben, en de sfeer thuis beïnvloedt de wens om te blijven of te vertrekken. 

De resultaten laten zien de beschikbaarheid van ouderlijke hulpbronnen een zogenaamd 

feathered nest creëert waarin jongvolwassenen graag blijven wonen. Een fijne sfeer in het 

ouderlijk huis zorgt er ook voor dat jongvolwassenen langer thuis blijven wonen, terwijl 

jongvolwassenen wier ouders vaak ruzie hebben of gescheiden zijn, eerder het huis verlaten. 

Zowel ouderlijke hulpbronnen als een positieve sfeer blijken er toe te leiden dat jongvolwassen 

zich thuis comfortabel voelen en pas het huis verlaten als hun wens voor zelfstandigheid of 

het gaan samenwonen met een partner sterker wordt. Een negatieve sfeer in huis en een 

gebrek aan hulpbronnen kan er echter toe leiden dat jongvolwassenen het huis vroegtijdig 

verlaten.

Uit huis gaan om zelfstandig te gaan wonen en uit huis direct gaan samenwonen of 

trouwen zijn twee duidelijk verschillende processen waarbij vooral verschillen in leeftijd en 

opleidingsniveau opvallen. Jongvolwassenen die uit huis zelfstandig gaan wonen doen dat 

op jongere leeftijd dan jongvolwassenen die direct gaan samenwonen met een partner. Ook 

studeren en het hebben van een hoger opleidingsniveau zijn sterk geassocieerd met alleen 

wonen, terwijl het hebben van een Mbo-diploma de kans vergroot om uit huis direct te gaan 

samenwonen. 

De invloed van het gezin van herkomst verschilt duidelijk tussen mannen en vrouwen. Vrouwen 

worden in sterkere mate dan mannen beïnvloed door zowel de hulpbronnen van hun ouders 

als de sfeer in huis. De resultaten wijzen erop dat ouders vaker financiële hulp verlenen 

aan hun dochters dan aan hun zonen, of dat vrouwen sneller hulp accepteren dan mannen. 

Vrouwen uit gescheiden gezinnen, in het bijzonder die waarin een stiefvader aanwezig is, 

verlaten het ouderlijk huis op eerdere leeftijd dan mannen uit vergelijkbare gezinnen.

Eigenwoningbezit

Over het algemeen zijn er grote verschillen tussen huur- en koopwoningen. Koopwoningen 

zijn vaak van betere kwaliteit en staan in ‘betere’ wijken. Het bezitten van een eigen woning 

levert daarom vaak een hoge status op. In hoofdstuk 3 is de invloed van hulpbronnen, 

huishoudenssituatie en gezinsachtergrond op eigenwoningbezit onderzocht. Daarbij lag de 

focus op verschillen tussen mannen en vrouwen in koppels en single mannen en vrouwen. 

Eén van de belangrijkste factoren die het eigenwoningbezit beïnvloed is natuurlijk de 

beschikbaarheid over financiële hulpbronnen zoals inkomen en vermogen. Daarnaast zijn 
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ook het inkomenspotentieel, bijvoorbeeld het opleidingsniveau, de huishoudenssituatie en 

gezinsachtergrond belangrijke determinanten. Deze factoren beïnvloeden mogelijkheden en 

beperkingen, maar ook voorkeuren en behoeften. Omdat mannen en vrouwen verschillen 

in hun sociaal-economische hulpbronnen en in de mate waarop zij beïnvloed worden door 

familie, verschillen zij ook in hun kansen om een eigen woning te bezitten.

De resultaten tonen aan dat vrouwen over het algemeen minder vaak huiseigenaar zijn dan 

mannen. Als we kijken naar de huishoudsituatie dan zien we dat koppels met kinderen een 

significant grotere kans hebben om in een koophuis te wonen dan koppels zonder kinderen 

en singles. Wanneer we mannen en vrouwen in koppels vergelijken dan vinden we een 

opvallend verschil in het effect van het opleidingsniveau. Het opleidingsniveau van de man 

heeft een veel grotere invloed op de kansen van een koppel om een eigen woning te bezitten 

dan het opleidingsniveau van de vrouw. Dat betekent dat een koppel waarin de man hoog 

opgeleid is, vaker in een koophuis zal wonen dan een koppel waarin de vrouw hoog opgeleid 

is. Wanneer een huis gekocht wordt, wordt er waarschijnlijk meer waarde gehecht aan het 

inkomenspotentieel van de man dan van de vrouw. Wat betreft gezinsachtergrond blijkt uit de 

resultaten dat vrouwen met gescheiden ouders een kleinere kans hebben om huiseigenaar 

te zijn, terwijl dit voor mannen geen effect heeft. Vrouwen wier ouders meer hulpbronnen 

hebben, hebben daarentegen een grotere kans op eigenwoningbezit. 

Ook tussen single mannen en vrouwen zijn opvallende verschillen gevonden. Single mannen 

bezitten vaker een eigen huis dan single vrouwen. Bovendien valt ook hier op dat voor mannen 

het opleidingsniveau van groter belang is dan voor vrouwen, terwijl het daadwerkelijke 

inkomen voor vrouwen belangrijker is dan voor mannen. Single vrouwen wachten mogelijk 

met het kopen van een eigen huis op een partner of tot hun inkomen hoog genoeg is, terwijl 

mannen het kopen van een huis wellicht ook zien als een goede financiële investering. 

De keuze voor een urbane, suburbane of rurale woonomgeving

Stedelijke, suburbane of landelijke woonomgevingen verschillen van elkaar met betrekking 

tot de faciliteiten en voorzieningen die zij bieden en met betrekking tot kenmerken van de 

woningmarkt. De keuze voor een bepaald type woonomgeving beïnvloedt daardoor de 

mogelijkheden en beperkingen van mensen en de verschillende woonomgevingen sluiten aan 

bij verschillende wensen en voorkeuren. Vaak wordt de keuze voor stad, randgemeente of 

platteland verklaard op basis van de fase van de levensloop waarin een individu zich bevindt. 

Jonge singles geven de voorkeur aan de stad, terwijl gesettelde koppels met kinderen naar 

de suburbs verhuizen. In hoofdstuk 4 wordt echter aangetoond dat de eigen levensloop 

slechts een deel van het verhaal vertelt. Ervaringen met bepaalde typen woonomgevingen in 

de kindertijd blijken zelfs een grotere invloed te hebben op de keuze voor de woonomgeving 

dan levensloopkenmerken. Daarnaast spelen ook de locatiekeuzes van ouders en broers en 

zussen, en kenmerken van het gezin van herkomst een belangrijke rol.
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Wat betreft de levensloop laten de resultaten zien dat individuen met verschillende 

huishoudsituaties en opleidingsniveaus in verschillende woonomgevingen wonen. Deze 

verschillen kunnen worden verklaard aan de hand van diversiteit in hulpbronnen, voorkeuren 

en behoeften. Grote gezinnen hebben behoeften aan de ruimte van de suburbs, hoger 

opgeleiden kunnen zich een huis in de duurdere stedelijke gebieden veroorloven en 

gepensioneerden geven de voorkeur aan een rustige woonomgeving op het platteland. De 

resultaten laten echter ook zien dat het effect van waar men woonde in de kindertijd veel 

groter is dan het effect van de huidige levensloopfase. Woonervaringen uit de kindertijd 

beïnvloeden huidige woonkeuzes doordat men locatiespecifiek kapitaal opbouwt in de regio 

waar men opgroeit en door socialisatie. Locatiespecifiek kapitaal kan ervoor zorgen dat men 

niet verhuist of dat men na verloop van tijd terugkeert naar de regio waar men vandaan 

komt. Door socialisatie ontwikkelt men een voorkeur voor een bepaald type woonomgeving, 

hetgeen er toe kan leiden dat men niet verhuist of later in een vergelijkbare omgeving wil 

wonen. De resultaten laten zien dat gewoond hebben in een bepaald type woonomgeving 

gedurende de kindertijd de kans om in een zelfde type omgeving te wonen later in het leven 

zeer sterk vergroot. Deze resultaten blijven ook staan wanneer we degenen die nooit verhuisd 

of teruggekeerd zijn, buiten beschouwing laten. 

Ook de woonomgevingkeuzes van ouders en broers en zussen hebben een grote invloed. 

Mensen kunnen vergelijkbare voorkeuren ontwikkelen als familieleden of willen graag 

dicht bij familie wonen. Vooral broers en zussen vertonen een sterke overeenkomst in 

hun woonomgeving keuze. Mensen met minstens één broer of zus in een bepaald type 

woonomgeving, hebben een significant grotere kans om ook in dat type woonomgeving te 

wonen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat een breder levensloopperspectief, 

waarin ook de onderlinge afhankelijkheid en relaties tussen familieleden, hun linked lives en 

gedeelde voorkeuren worden meegenomen, een vruchtbare en meer volledige benadering 

bieden voor het onderzoeken van woonomgevingkeuzes.

Afstanden tussen mannen en vrouwen in koppels en hun ouders

Nabijheid tussen ouders en hun volwassen kinderen is sterk gerelateerd aan de uitwisseling 

van zorg en steun tussen de generaties. Vanuit het oogpunt van de toenemende vergrijzing 

in de Nederlandse samenleving is het daarom belangrijk om te onderzoeken wat de 

determinanten van afstanden tussen generaties zijn. In hoofdstuk 5 wordt de afstand tussen 

koppels en de ouders van de man en de ouders van de vrouw verklaard aan de hand van 

kenmerken van beide partners in het koppel en van beide ouderparen. Sekseverschillen 

spelen een belangrijke rol in de locatiekeuze van koppels. Omdat in koppels de man over het 

algemeen een paar jaar ouder is dan de vrouw, en daardoor veelal verder in zijn arbeids- en 

wooncarrière, heeft hij vaak een betere onderhandelingspositie. Dit kan erin resulteren dat 

zijn locatievoorkeuren meer gewicht in de schaal leggen dan haar voorkeuren. Daarnaast 

zijn er ook sekseverschillen in de sterke van familiebanden. Vrouwen hebben over het 
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algemeen sterkere familiebanden dan mannen en verlenen bovendien meer zorg en steun 

aan familieleden. Dit kan er toe leiden dat vrouwen een sterkere voorkeur hebben om dicht 

bij ouders te wonen dan mannen, vooral wanneer een van beide generaties behoefte heeft 

aan zorg en ondersteuning. 

De resultaten laten zien dat koppels over het algemeen dichter bij de ouders van de 

man dan bij de ouders van de vrouw wonen. Dit kan veroorzaakt worden door de betere 

onderhandelingspositie van de man, waardoor het koppel daar woont waar zijn netwerk, 

woning en baan zich bevinden. De nabijheid tot zijn ouders hoeft niet zozeer veroorzaakt te 

worden door het feit dat hij een voorkeur heeft voor het dichtbij wonen, maar als bijproduct 

van het feit dat mensen over het algemeen blijven wonen in de regio waar ze zijn opgegroeid. 

Uit de resultaten blijkt bovendien dat de sociaal-economische positie van de man van meer 

invloed is op de afstand tot beide ouderparen, dan de sociaal-economische positie van de 

vrouw. Het lijkt er dus op dat koppels hun locatie kiezen op basis van wat voordelen oplevert 

voor zijn carrière. Er zijn echter ook aanwijzingen dat deze sekseongelijkheid in de loop van 

de relatie verandert en dat familiebanden belangrijker worden. Een interessant resultaat in 

dit verband is het feit dat als een koppel jonge kinderen heeft, ze dichter bij de ouders van 

de vrouw wonen dan wanneer zij geen kinderen hebben. Het hebben van jonge kinderen 

heeft geen effect op de afstand tot de ouders van de man. Dit kan betekenen dat koppels 

meer terugvallen op de zorg en steun van haar ouders dan van zijn ouders. Naarmate het 

koppel ouder wordt, is ook een verschuiving zichtbaar richting de ouders van de vrouw: de 

afstand tot zijn ouders groeit sterker dan de afstand tot haar ouders. Het lijkt er op dat het 

overwicht van de man op basis van zijn betere onderhandelingspositie in het begin van de 

relatie overheerst, terwijl later in de relatie het belang van familiebanden van de vrouw sterker 

wordt.

De geografische spreiding van broers en zussen

In hoofdstuk 6 wordt de geografische spreiding van broers en zussen in Zweden beschreven. 

Relaties tussen broers en zussen zijn potentieel de langstlopende relaties die een mens 

ervaart gedurende zijn levensloop. Broers en zussen vormen daarom een belangrijke bron van 

zorg en steun. De geografische spreiding van netwerken van broers en zussen kan worden 

beïnvloed door hun individuele levensloopkenmerken en door de sterkte van hun onderlinge 

familiebanden. Hierbij kan gesteld worden dat levensloopkenmerken en familiebanden 

beïnvloed worden door de sociaal-demografische kenmerken van de individuele broers en 

zussen, in het bijzonder de verschillen en overeenkomsten die zij hierin vertonen, en door 

hun gedeelde gezinsachtergrond. Deze kenmerken beïnvloeden het verhuisgedrag van de 

individuen en daardoor de geografische spreiding van het netwerk van broers en zussen. 

Bepaalde sociaal-demografische kenmerken vergroten de verhuisgeneigdheid, terwijl 

andere kenmerken het verhuizen belemmeren. Overeenkomsten tussen broers en zussen 

in sociaal-demografisch opzicht kunnen leiden tot overeenkomsten wat betreft voorkeuren 
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en tot sterkere onderlinge banden. Verschillen daarentegen kunnen leiden tot verschillende 

behoeften en voorkeuren en zwakkere familiebanden omdat men weinig met elkaar gemeen 

heeft. 

Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad een belangrijk effect is van levensloopkenmerken 

op de geografische spreiding van broers en zussen. Sociaal-demografische kenmerken die 

de kans om te verhuizen vergroten, zoals een hoger opleidingsniveau of hogere leeftijd, 

leiden tot grotere afstanden tussen broers en zussen. Variatie onder de broers en zussen in 

sociaal-demografisch opzicht leidt ook tot een grotere spreiding. Wanneer we kijken naar de 

kenmerken van het gezin waarin de broers en zussen zijn opgegroeid, dan blijkt dat sterkere 

banden tussen de broers en zussen er toe leiden dat zij dichter bij elkaar wonen. Broers en 

zussen wier ouders gescheiden zijn wonen dichter bij elkaar dan broers en zussen wier ouders 

bij elkaar woonden gedurende de kindertijd. Dit kan wellicht verklaard worden door het feit 

dat alhoewel banden met (één van de) ouders vaak slechter worden na een echtscheiding, 

broers en zussen door deze gedeelde ervaring juist dichter naar elkaar toe trekken. Ook 

wonen broers en zussen van wie minstens één ouder een niet-westerse immigrant is, dichter 

bij elkaar dan broers en zussen met twee westerse ouders. 

Levensloopkenmerken en behoeften hebben dus een belangrijke invloed op de locatiekeuze 

van broers en zussen en daarmee op hun geografische spreiding. Daarnaast spelen ook 

de banden tussen broers en zussen een rol. Deze banden lijken zich te ontwikkelen in de 

kindertijd en worden beïnvloed door de gezinssituatie in het ouderlijk huis en hun culturele 

achtergrond. 

Reflectie

Deze studie heeft bijgedragen aan de kennis over woonkeuzes in Nederland door de invloed 

van de familiecontext, in de brede zin van het woord, te bestuderen. Het is een interdisciplinaire 

studie waarin woonkeuzes, een typisch geografisch onderzoeksdomein, worden verklaard 

op basis van sociologische, demografische en geografische theorieën. De onderzoeksvragen 

die in de verschillende hoofdstukken behandeld worden, zijn beantwoord door middel van 

kwantitatieve analyses van grootschalige databestanden.

Het bestuderen van woonkeuzes, en in het bijzonder het onderzoeken van verschillen hierin 

tussen specifieke subgroepen zoals koppels en singles en mannen en vrouwen, verschaft 

inzicht in de mate waarin mensen verschillen in hun woonkeuzes en in de mogelijke 

beperkingen die zij tegenkomen wanneer zij hun woonwensen willen realiseren. Verschillen 

tussen subgroepen kunnen een teken zijn van verschillen in voorkeuren en behoeften, maar 

ook van sociale ongelijkheid met betrekking tot toegang tot woningen and locaties. Op basis 

van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat singles en koppels van elkaar verschillen in 

hun timing van het verlaten van het ouderlijk huis en hun kansen op eigenwoningbezit. Meer 
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algemeen kan gesteld worden dat de huishoudenssituatie een belangrijke invloed heeft op 

woonvoorkeuren en behoeften. Er zijn ook belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen 

aangetoond. Vrouwen verlaten het ouderlijk huis op eerdere leeftijd, bezitten minder vaak 

een koopwoning en wonen over het algemeen verder weg van hun ouders wanneer ze een 

partner hebben dan mannen. Bovendien worden vrouwen in sterkere mate beïnvloed door 

hun gezinsachtergrond dan mannen, en blijkt dat binnen koppels de sociaal-economische 

positie van de man een grotere invloed heeft op de locatiekeuze van het koppel dan die van 

de vrouw.

Het onderzoeken van de mate waarin de brede familiecontext van invloed is op woonkeuzes 

geeft ook inzicht in de sterkte van familiebanden in de huidige samenleving en in de mate 

waarin familieleden elkaar zorg en steun verlenen. Demografische veranderingen zoals 

de toename van het aantal echtscheidingen, het uitstellen van het huwelijk en het krijgen 

van kinderen, de lagere kinderaantallen per gezin zouden geleid kunnen hebben tot 

verminderde familiebanden en solidariteit tussen familieleden. Deze studie toont echter 

aan dat, ondanks het kleiner worden van gezinnen, individualisering en verstedelijking, 

familiebanden en familieachtergrond nog steeds een belangrijke rol spelen in het leven van 

mensen. Er is aangetoond dat kenmerken van het gezin van herkomst woonkeuzes later in 

het leven, en daardoor het welzijn van mensen, sterk beïnvloeden. De invloed van ouders 

en broers en zussen stopt bovendien niet wanneer, na het verlaten van het ouderlijk huis, 

een eigen huishouden wordt gevormd. Ook later in het leven houden mensen rekening met 

de woonkeuzes van hun familie wanneer ze hun eigen woonkeuzes maken. Vooral broers 

en zussen lijken een voorkeur voor een type woonomgeving te delen en hun geografische 

spreiding wordt beïnvloed door gedeelde ervaringen in de kindertijd. 

Voorkeuren en opvattingen spelen een belangrijke rol in dit onderzoek. Waarden, voorkeuren 

en opvattingen zijn gebruikt als mechanismen of verklaringen achter de gevonden verbanden 

tussen woonkeuzes en de familie context. Directe metingen van voorkeuren, waarden en 

opvattingen zijn echter niet meegenomen in de analyses. Uit resultaten van analyses in 

eerder fasen van het onderzoek bleek namelijk dat directe metingen van, bijvoorbeeld, 

familiebanden of arbeidsoriëntatie slechts tot marginale effecten leidden. Deze effecten 

verdwenen bovendien wanneer sociaal-demografische kenmerken zoals opleidingsniveau 

of leeftijd aan het model werden toegevoegd. De associatie tussen waarden en gedrag lijkt 

daarom wat betreft woonkeuzes niet sterk te zijn. Mensen met verschillende waarden en 

voorkeuren kunnen hetzelfde gedrag vertonen. Een moeilijkheid met betrekking tot het meten 

van voorkeuren ligt in de operationalisering ervan: het specificeren wat de relevante waarden 

of opvattingen zijn die gemeten moeten worden. 

Verder onderzoek zou de rol van familieleden buiten het huishouden in beslissingen van 

mensen gedurende de verdere levensloop verder kunnen uitdiepen. Leiden veranderingen 
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in de huishoudsituatie van ouders na de kindertijd tot veranderingen in familiebanden, 

voorkeuren en beschikbare hulpbronnen van hun volwassen kinderen? Nemen broers en 

zussen inderdaad een voorbeeld aan elkaar en volgen zij elkaar in hun woonkeuzes? Het 

zou bovendien interessant zijn om dieper in te gaan op de motieven van mannen en vrouwen 

achter hun verschillende woonkeuzes. Spelen familiebanden inderdaad een grotere rol in de 

keuzes van vrouwen en economische motieven een belangrijkere rol in het woongedrag van 

mannen? Wat betreft onderzoek naar waarden zou het nuttig kunnen zijn om de invloed van 

onderliggende mechanismen zoals socialisatie en de ontwikkeling van gedeelde waarden 

op gedrag van mensen later in het leven verder te ontrafelen en onderzoeken. Ontwikkelen 

voorkeuren zich inderdaad voornamelijk gedurende de kindertijd? En zijn overeenkomsten in 

woonkeuzes een resultaat van gedeelde waarden en opvattingen of van overeenkomsten in 

sociaal-demografisch opzicht? 




