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Het onderzoeksproject “de levensloop van jongvolwassenen” is het vierde 
project binnen een samenwerkingsverband tussen P&V, Knack, Le 
Vif/L’express, de RTBF en de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit 
Brussel. Het eerste project onderzocht in 2001 de solidariteitsgevoelens van 
Vlamingen en hun steun voor het sociaal zekerheidsstelsel. In 2002 werd de 
samenwerking voortgezet met een onderzoek bij Belgen naar de 
eindeloopbaanproblematiek. Dit onderzoek verliep in samenwerking met het 
Ministerie van Sociale Zaken. Het derde project onderzocht de opinies over de 
toepassingen van genetica.  

In dit tweede deelrapport wordt dieper ingegaan op het gezinsleven van 
jongvolwassenen, 18 tot 36 jaar oud. Het betreft loopbaantransities als het 
verlaten van het ouderlijk huis, het samenwonen met een partner, het huwelijk, 
het krijgen van kinderen en de aankoop van een woning.  

In de eerste sectie van dit deelrapport gaan we op zoek naar de verschillende 
samenlevingsvormen of huishoudenstypes waarin de jongvolwassenen leven. 
In de tweede sectie wordt gekeken naar de intenties met betrekking tot een 
aantal transities. De derde sectie gaat dieper in op de houdingen van 
jongvolwassenen ten opzichte van gezinspatronen, (familie)tradities en 
huishoudtypes. Daar wordt het verband tussen samenlevingsvorm, aspiraties 
en levensstijl nader onderzocht.  
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1 Zeven samenlevingsvormen 

 

De jongvolwassenen kunnen zich in een groot aantal verschillende  
leefsituaties of huishoudtypes bevinden. Zij kunnen, op dat vlak, onderling 
naar een groot aantal kenmerken verschillen (zie tabel 1-1). Zij kunnen 
ongehuwd, gehuwd of gescheiden zijn. Alleenwonend, wonend met een 
partner, met een partner en kinderen, inwonend bij de ouders  enzovoort. Als 
zij nog niet samenwonen met een partner kunnen zij al dan niet een vaste 
relatie hebben. Zij kunnen al dan niet kinderen hebben. Zij kunnen al dan 
niet eigenaar zijn van hun woning, al dan niet van plan zijn in de toekomst 
nog te verhuizen. Om een goed beeld te hebben van de leefsituatie van de 
jongvolwassen dient met al die mogelijke variaties te worden rekening 
gehouden. Als we rekening houden met de mogelijke verschillen die 
beschreven staan in tabel 1-2 kunnen in het totaal 144 huishoudtypes 
worden onderscheiden. Het is uiteraard onmogelijk de leefsituatie in dat 
detail te beschrijven. Dat is ook overbodig aangezien er tussen de 
verschillende posities, bijvoorbeeld de kans gehuwd te zijn en een kind te 
hebben, duidelijke en sterke verbanden bestaan. In het eerste deelrapport 
kwamen we tot de vaststelling dat de jongvolwassenen de geschetste 
transities in een betrekkelijk strakke volgorde doorlopen en daarenboven op 
een vrij strak gechronometreerde manier. Dat leidt uiteraard tot een sterke 
samenhang tussen de geschetste posities, met het gevolg dat een groot 
aantal van de 144 mogelijke posities in de praktijk niet of nauwelijks 
voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3] 



TABEL 1-1: GEMIDDELDE SCORE OP LEEFTIJD NA CONTROLE VOOR GESLACHT EN 

ONDERWIJSNIVEAU 
 % leeftijd sociale 

leeftijd 
Burgerlijke staat    
Ongehuwd (63.6%) 63.6 25.4 2.51 
Gehuwd (31.8%) 31.8 31.9 6.95 
Gescheiden (4.5%) 4.5 32.5 6.61 
β  0.59*** 0.76*** 
Woonsituatie + partner    
Alleenwonend, maar ik heb een vaste partner (8.8%) 8.8 28.7 3.96 
Alleenwonend, en heb geen vaste partner (9.5%) 9.5 29.8 3.88 
Samenwonend, met partner (44.4%) 44.4 30.3 6.10 
Alleen inwonend bij ouders maar ik heb wel een vaste 
partner (17.9%) 

17.9 22.7 1.22 

Alleen inwonend bij ouders en heb geen vaste partner (17.4% 17.4 23.4 1.22 
Met partner inwonend bij ouders of schoonouders (2.1%) 2.1 25.0 4.48 
β   0.63*** 0.83*** 
Woonsituatie    
Alleenwonend (18.3%) 18.3 29.3 3.92 
Samenw met partner (44.4%) 44.4 30.3 6.10 
inwonend bij ouders (37.3%) 37.3 23.2 1.28 
β  0.62*** 0.82*** 
Vaste partner?    
Geen partner (26.9%) 26.9 25.7 2.90 
Wel vaste partner (73.1%) 73.1 28.1 4.49 
β   0.20*** 0.40*** 
Kinderen?    
Nee, ik heb geen kinderen (63.7%) 63.7 25.4 2.61 
Ja, ik heb wel kinderen (36.3%) 36.3 32.1 6.94 
β   0.59*** 0.73*** 
Eigenaar woning?    
Woning (39.5%) 39.5 31.5 6.29 
geen woning (60.5%) 60.5 25.4 2.42 
β   0.55*** 0.70*** 
Verhuisplannen?    
Wil verhuizen (58.7%) 58.7 26.6 3.21 
Wil niet verhuizen (41.3%) 41.3 29.5 4.80 
β   0.26*** 0.29*** 

 

1.1 Zeven huishoudtypes 

Om na te gaan of de 144 theoretisch mogelijke posities in de praktijk tot een 
kleiner aantal kunnen worden herleid, gebruiken we clusteranalyse. Dit is 
een techniek die op basis van een aantal kenmerken (zoals opgesomd in 
tabel 1-2) nagaat of groepen kunnen worden gevormd die intern zeer 
homogeen zijn in termen van die kenmerken, maar onderling zoveel mogelijk 
in termen van die kenmerken verschillen1. Uit de analyse blijkt dat zeven 

                                          
1  De analyse werd uitgevoerd met het programma Latent GOLD. De modelselectie 

van dat programma raadt het gebruik van zeven clusters aan  
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groepen jongvolwassenen kunnen worden onderscheiden die significant 
verschillend zijn van elkaar wat betreft hun gezinssamenstelling (kinderen, 
partner), hun burgerlijke stand, het al dan niet eigenaar zijn van een woning 
en de verhuisintentie2 (zie tabel 1 en 2 in bijlage3). Dit betekent dat de 144 
mogelijke groepen zinvol gereduceerd kunnen worden tot zeven verschillende 
leefsituaties of huishoudtypes. Binnen éénzelfde type zijn de jongeren niet 
perfect homogeen maar lijken ze wel zeer sterk op elkaar in termen van de 
onderscheiden kenmerken. 

 

TABEL 1-2: PROFIEL VAN DE ZEVEN CLUSTERS - KOLOMPERCENTAGES 
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Clustergrootte 35.7 24.6 9.3 8.7 9.7 6.2 5.9 100 
Burgerlijke staat         
Ongehuwd 100.0 11.0 99.5 21.5 96.3 98.8 41.2 67.4 
Gehuwd 0.0 87.9 0.0 64.1 0.0 1.2 15.1 28.1 
Gescheiden 0.0 1.1 0.5 14.4 3.7 0.0 43.7 4.5 
Partner?         
geen partner 48.9 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 34.7 27.3 
wel partner 51.1 100.0 100.0 100.0 20.0 100.0 65.3 72.7 
Leefsituatie         
Alleenwonend 0.0 1.3 30.7 0.0 100.0 0.0 93.1 18.3 
samenw met partner 0.0 98.5 65.5 93.6 0.0 93.4 0.0 44.2 
inwonend bij ouders 100.0 0.2 3.9 6.4 0.0 6.6 6.9 37.5 
Kinderen         
geen kinderen 100.0 15.3 96.6 25.7 100.0 100.0 8.6 67.1 
Kinderen 0.0 84.7 3.4 74.3 0.0 0.0 91.4 32.9 
Eigenaar woning         
geen eigenaar  95.8 0.0 100.0 93.1 59.8 26.3 58.8 62.4 
eigenaar woning 4.2 100.0 0.0 6.9 40.2 73.7 41.2 37.6 
Verhuizen?         
wil niet verhuizen 27.7 70.7 0.0 31.5 37.3 73.4 33.2 40.1 
wil verhuizen 72.3 29.3 100.0 68.5 62.7 26.6 66.8 59.9 

 

                                          
2  Alle variabelen discrimineren goed over de verschillende clusters 
3  De tabellen in bijlage waarnaar verwezen wordt zijn terug te vinden op de 

website (www.vub.ac.be/TOR) 
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Cluster 1, inwonend bij de ouders (36%) 

In de eerste cluster vinden we 36% van de jongvolwassenen terug. Iedereen 
uit deze cluster is ongehuwd, woont nog bij de ouders, heeft geen kinderen 
en bijna niemand is eigenaar van een huis. 51% van deze groep jongeren 
heeft een vaste partner en meer dan zeven op tien wil in de toekomst 
verhuizen.  

 

Cluster 2, gehuwd, met kinderen en eigen huis (25%) 

De tweede cluster groepeert 25% van alle jongvolwassenen. Bijna negen op 
tien personen uit deze cluster is gehuwd en woont ook samen met een 
partner. 85% heeft kinderen, iedereen is eigenaar van een woning. Meer dan 
zeven op tien wil blijven wonen waar ze nu wonen en heeft dus geen 
verhuisintentie (meer).  

 

Cluster 3, ongehuwd samenwonend, zonder kinderen, zonder eigen huis (9%)  

De derde cluster omvat 9% van de jongvolwassenen. Iedereen in deze cluster 
is ongehuwd, bijna niemand heeft kinderen en niemand is eigenaar van een 
woning. Twee derde woont samen met de partner en een derde woont nog bij 
de ouders maar heeft ook een vaste partner. Iedereen heeft plannen om in de 
toekomst te verhuizen.  

 

Cluster 4, (on)gehuwd samenwonend, met kinderen, zonder eigen huis (9%) 

De vierde cluster groepeert eveneens 9% van de jongvolwassen. Twee derde 
van hen is gehuwd, een kwart is ongehuwd en 14% is gescheiden. Deze 
jongeren wonen samen met een partner en bijna drie kwart heeft kinderen. 
93% heeft geen eigen woning en bijna 70 procent wil in de toekomst 
verhuizen. 

  

Cluster 5, alleenwonenden (10%) 

In de vijfde cluster vinden we 10% van de respondenten terug. Deze cluster 
is samengesteld uit voornamelijk ongehuwd alleenwonenden zonder 
kinderen. Ongeveer zes op tien van hen is geen eigenaar van een woning en 
is niet van plan te blijven wonen waar zij nu wonen. Een vijfde van deze 
jongvolwassenen heeft een vaste partner maar woont er niet mee samen.  

 

Cluster 6, ongehuwd samenwonenden, met huis, zonder kinderen (6%) 

De zesde cluster omvat 6% van de jongvolwassenen en komt ten dele overeen 
met de derde cluster in die zin dat het ook gaat om ongehuwd 
samenwonenden met een partner en zonder kinderen. Het verschil met de 
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derde cluster is dat bijna drie kwart van de leden van deze cluster eigenaar 
is van een woning en niet van plan is te verhuizen.  

 

Cluster 7, gescheiden met kinderen (6%)  

De zevende cluster tenslotte groepeert 6% van de jongvolwassenen. De leden 
van deze groep zijn gescheiden, hebben kinderen en wonen alleen. Bijna twee 
derde heeft een vaste partner maar woont er niet mee samen. 41% is 
eigenaar van een woning en meer dan een derde koestert geen 
verhuisplannen.  

 

TABEL 1-3: PROFIEL VAN DE ZEVEN CLUSTERS - RIJPERCENTAGES 
 Cluster

1 
Cluster

2 
Cluster

3 
Cluster

4 
Cluster

5 
Cluster

6 
Cluster

7 
Woonsituatie        
alleenwonend 1.4 1.8 11.6 0.5 53.0 2.0 29.6 
samenw met partner 0.0 49.2 13.7 22.9 0.0 14.1 0.0 
inwonend bij ouders 84.1 0.2 11.3 1.8 0.3 1.4 1.0 
Kinderen?        
Nee, geen kinderen 47.3 4.7 17.2 4.7 14.6 10.1 1.2 
Ja, ik heb wel kinderen 0.0 57.7 2.7 23.4 0.1 1.0 15.1 
Eigenaar woning        
Ja 3.1 57.8 2.8 9.0 9.1 11.6 6.6 
Nee 49.0 0.7 18.3 12.1 10.3 4.4 5.3 
Verhuisintentie?        
Ja 36.5 9.2 20.6 12.7 11.1 3.7 6.2 
Nee 24.7 41.5 0.3 8.2 8.0 12.2 5.2 
Vaste partner        
geen partner 64.3 0.0 0.0 0.0 27.4 0.0 8.4 
wel partner 19.6 30.5 17.1 15.0 3.3 9.8 4.9 
Burgerlijke stand        
Ongehuwd 47.1 3.5 18.2 4.1 14.1 9.3 3.8 
Gehuwd 0.0 69.3 0.4 24.3 0.0 3.1 2.9 
Gescheiden 0.2 6.3 1.0 29.5 7.3 0.4 55.4 

 

 

1.2 Profiel van de zeven gezinstypes 

1.2.1 Chronologische en sociale leeftijd 

Zoals men kan vermoeden verschillen de onderscheiden huishoudtypes 
onderling sterk naar zowel chronologische als sociale leeftijd4 (zie tabel 1-4). 
Chronologisch gezien zijn de gehuwden met kinderen en een huis de oudste 
groep, gevolgd door de gescheiden alleenwonenden met kinderen. De derde 
oudste groep zijn de (on)gehuwd samenwonenden met kinderen die geen 

                                          
4  De sociale leeftijd geeft het aantal reeds doorlopen transities weer 
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eigenaar zijn van een huis. Deze groepen zijn dertig jaar of ouder. Met hun 
23 jaar zijn de inwonenden bij de ouders de jongste groep. De ongehuwd 
samenwonenden zonder kinderen en zonder woning zijn gemiddeld 26 jaar. 
De ongehuwd samenwonenden met een huis zijn gemiddeld 28 jaar en de 
ongehuwd alleenwonenden iets ouder, namelijk 28.7 jaar.  

Sociaal gezien is de volgorde van de verschillende huishoudenstypes vrij 
gelijklopend met de chronologische leeftijd. Een schending van de volgorde 
wordt voornamelijk teweeggebracht door de groep alleenwonenden. Zij zijn de 
vierde oudste groep qua chronologische leeftijd maar zijn sociaal gezien veel 
jonger. Wat hun sociale leeftijd betreft komen ze overeen met de ongehuwd 
samenwonenden zonder kinderen en zonder eigen huis. 

 

TABEL 1-4:  CHRONOLOGISCHE EN SOCIALE LEEFTIJD VAN DE VERSCHILLENDE CLUSTERS 
 leeftijd Sociale 

leeftijd 
Ongehuwd inwonenden bij ouders, met en zonder partner 23.0 1.0 
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen 26.6 3.5 
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen met huis 28.5 4.8 
Ongehuwd alleenwonenden, met en zonder partner 29.4 3.5 
(On)gehuwd samenwonend met kinderen 30.1 6.0 
Gescheiden alleenwonend met kinderen, met en zonder partner 31.8 5.8 
Gehuwden met kinderen en met huis 32.5 7.3 
Total 27.9 3.9 
η² 52.7*** 86.8*** 

 

 

Naast de leeftijd zijn er nog een uitgebreide reeks kenmerken waarop de 
clusters van elkaar verschillen. In wat volgt trachten we op basis van een 
aantal klassieke achtergrondvariabelen een profiel te schetsen van de 
verschillende huishoudtypes (zie tabellen 3 en 4 in bijlage). 

 

1.2.2 Huishoudtype en gender 

Een eerste duidelijke verschil is het genderverschil. Zoals te verwachten zijn 
vrouwen duidelijk oververtegenwoordigd in de cluster met de personen die 
gescheiden zijn en alleenwonen met kinderen, alsook bij de (on)gehuwd 
samenwonenden met kinderen en zonder huis. De mannen daarentegen zijn 
oververtegenwoordigd in de cluster met de gehuwden, alsook in die van de 
jongvolwassenen die nog bij de ouders leven. Het grootste verschil naar sekse 
tekent zich af voor de kans (of het risico) na een scheiding alleen te wonen 
met de kinderen. Voor jonge vrouwen is die kans, controlerend voor andere 
kenmerken, 3.6 keer groter dan voor jonge mannen. Een ander groot verschil 
naar geslacht tekent zich af in het bij de ouders blijven wonen. Dat wordt 
meer door mannen dan door vrouwen gedaan. Controlerend voor andere 
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verschillen is de kans iemand nog bij de ouders te vinden nagenoeg twee 
keer zo groot voor mannen als voor vrouwen. 

 

1.2.3 Huishoudtype en sociale klasse    

De onderscheiden huishoudtypes verschillen onderling ook vrij sterk naar 
indicatoren van sociale klasse en sociaal-economische status.  Evident is de 
vaststelling dat werkenden in veel grote mate eigenaar zijn van een huis dan 
werklozen. Even evident is de vaststelling dat studenten en werkzoekende 
nog disproportioneel veel bij de ouders inwonen. Een aantal andere 
vaststellingen zijn belangwekkender.  

Zo zien we dat de personen, voornamelijk vrouwen, die alleen, gescheiden en 
met kinderen leven ook in een sociaal zwakke positie staan. Eén derde van 
hen is werkloos of niet werkend, slechts 64% werkt. Die zwakke positie is 
niet alleen het gevolg van de scheiding en de aanwezigheid van kinderen. 
Deze groep wordt immers ook gekenmerkt door een lage scholing. Mensen 
met een lager onderwijs, lager secundair of hoger beroeps en technisch 
onderwijs, hebben meer dan dubbel zoveel kans in dit gezinstype te belanden 
dan mensen met hoger algemeen secundair of hoger onderwijs. Dit 
huishoudtype werkt in zekere zin als een versterker van kansarmoede. 

De laaggeschoolden en de lagere inkomens zijn ook disproportioneel 
vertegenwoordigd bij de personen die gehuwd of ongehuwd samenwonen en 
kinderen hebben, maar geen eigen woning. Uit het vorige rapport weten we 
dat het krijgen van een kind en het kopen van een woning transities zijn die 
op bijna hetzelfde moment in het leven worden doorlopen en blijkbaar aan 
elkaar worden gekoppeld. De cluster met (on)gehuwd samenwonenden met 
kinderen waarvan het merendeel geen eigenaar is van een woning, vormt 
daarop een uitzondering. Deze jongvolwassenen zijn relatief frequenter dan 
de anderen niet van plan een woning te kopen. Meer dan een vijfde van hen 
wil geen woning kopen, tegen 11% in de algemene bevolking. We kunnen ons 
hier de vraag stellen of het gaat om niet willen dan wel niet kunnen kopen 
van een woning.  

De hogergeschoolden zijn oververtegenwoordigd bij de ongehuwd 
samenwonenden zonder kinderen en zonder huis en bij de inwonenden bij de 
ouders. De hogere studies scheppen in een aantal gezinnen blijkbaar en 
situatie die het voor hogergeschoolden aantrekkelijk maakt langer bij de 
ouders te blijven wonen en te wachten tot zij een grote mate van financiële 
zekerheid hebben verworven en/of een eigen woning kunnen betrekken. De 
huishoudtypes waarin de hogergeschoolden oververtegenwoordigd zijn, laten 
een sterker uitstel of moratorium-gedrag vermoeden. We vinden ze immers 
net alleen disproportioneel bij de ouders, maar ook in gezinnen van 
ongehuwd samenwonenden zonder kinderen. Dat bevestigt trouwens de 
vaststellingen uit het eerste deelrapport. Daar zagen we dat zij een aantal 
transities langer uitstellen dan op basis van de duur van hun studies 
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noodzakelijk zou zijn. Dat gedrag kon ook worden gekoppeld aan een streven 
naar zelfbetrokken vormen van ontplooiing die door hogere studies in de 
hand worden gewerkt. In dat opzicht wordt een bijzondere plaats ingenomen 
door de cluster met jonge volwassenen die wel een eigen huis hebben maar 
nog geen kinderen. Deze jonge mensen onderscheiden zich van de rest 
doordat ze er vaker dan gemiddeld voor kiezen kinderloos te blijven. Zij 
prefereren een goede job met een goed inkomen en materiële welstand boven 
kinderen. Zij stellen het krijgen van kinderen daarom uit of af. 

1.2.4 Huishoudtype en woonomgeving 

Uit bevolkingsstatistieken (Lodewijckx, 2004) weten we dat de samenstelling 
van de huishoudens verschilt naargelang de woonomgeving. Ook uit onze 
data blijken verbanden tussen huishoudtype enerzijds, woonomgeving en 
gewest anderzijds. We bespreken ze achtereenvolgens. 

De verschillende huishoudtypes wonen inderdaad niet in dezelfde soort 
omgeving (zie tabel 5 in bijlage). De huishoudtypes die wijzen op een 
“gevestigd” karaker en waarvan we ook zagen dat zij relatief welstellend zijn, 
vinden we vaker op de buiten. De ongehuwd inwonenden bij de ouders en de 
gehuwden met kinderen en een huis (samen iets meer dan 60% van de 
jongvolwassenen) wonen relatief vaker in en buiten de dorpskern en veel 
minder vaak in het stadscentrum.  

De stadskern is een zone waarin de ongehuwd samenwonenden zonder 
kinderen en zonder huis, de alleenwonenden en de gescheiden 
alleenwonenden met kinderen disproportioneel vertegenwoordigd zijn. Zij 
wonen vaker in de stadskern en minder vaak in en buiten de dorpskern. 
Voor een aantal van hen kan dat een levensstijlkeuze zijn. Dat geldt echter 
zeker niet voor allen en zelfs niet voor een meerderheid. We stellen immers 
bij deze groepen, die vaak geen eigenaar zijn van een woning veel hogere 
verhuisintenties vast dan bij de andere groepen. Dit wil echter niet zeggen 
dat ze de stad willen verlaten. We komen hier later nog uitvoeriger op terug.  
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Ook naar de regionale spreiding zijn er, onder meer ten gevolge van de relatie 
tussen hishoudtype en stedelijkheid, een aantal duidelijke verschillen (zie 
tabel 6 in bijlage). Vooral het verschil tussen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest enerzijds, het Vlaams en Waals Gewest anderzijds, is opvallend.  

In vergelijking met de andere groepen wonen de alleenwonenden vaker en de 
gehuwden met kinderen en een eigen huis significant minder vaak in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een bevestiging van de 
bevolkingsgegevens in 2003. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
onderscheidt zich duidelijk van het Vlaams en het Waals Gewest door een 
veel hoger percentage alleenwonenden en lagere percentages gehuwde paren 
met en zonder inwonende kinderen (Lodewijckx, 2004). Uit deze 
bevolkingsstatistieken blijkt eveneens dat de ‘niet-klassieke’ huishoudens 
iets meer voorkomen in het Waals Gewest dan in het Vlaams Gewest. De 
percentages alleenwonenden, alleenstaande ouders en ongehuwde paren met 
inwonende kinderen zijn er hoger dan in het Vlaams Gewest (Lodewijckx, 
2004). Onze huishoudenstypologie bevestigt dit gedeeltelijk, in die zin dat de 
gescheiden alleenwonenden met kinderen vaker in het Waals Gewest wonen 
dan in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
inwonenden bij de ouders vinden we daarentegen vaker terug in het Vlaams 
Gewest. 

 

1.2.5 Huishoudtype en levensbeschouwing 

Niet alleen de woonomgeving van de verschillende huishoudtypes is anders, 
ze onderscheiden zich ook van elkaar wat hun levensbeschouwing betreft. 
Het verband tussen de levensbeschouwelijke zelfplaatsing en de burgerlijke 
stand doet ons vermoeden dat er ook levensbeschouwelijke verschillen zijn 
tussen de huishoudtypes. Dat blijkt ook inderdaad het geval te zijn (zie tabel 
7 in bijlage). Gehuwden met kinderen omschrijven zichzelf vaker als kern- en 
randgelovig, terwijl de ongehuwd samenwonenden zonder kinderen en de 
alleenwonenden zichzelf beschouwen als vrijzinnig en niet gelovig. 
Jongvolwassenen die geen interesse vertonen in levensbeschouwing zijn dan 
weer vaker terug te vinden bij de gescheidenen. 

 

Een samenvatting van het sociale profiel van de verschillende 
huishoudenstypes is te vinden in onderstaande tabel. 
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TABEL 1-5:  SAMENVATTING VAN HET SOCIALE PROFIEL VAN DE ONDERSCHEIDEN 

HUISHOUDTYPES 

Huishoudtype Kenmerken die disproportioneel aanwezig zijn 

- Inwonend bij de ouders ⇒ Jong, mannelijk, hoger geschoold, nog studerend 

of werkzoekend, wonend in dorpskern of 

dorpsrand 

- Gehuwd met huis en kinderen ⇒ Kern- en randgelovig, wonend in dorpskern of 

dorpsrand 

- Ongehuwd samenwonend, zonder 

kinderen, zonder huis 

⇒ Hoger geschoold, stedelijk, vrijzinnig, niet gelovig 

- (On)gehuwd samenwonend met 

kinderen zonder huis 

⇒ Laaggeschoold, zwakkere sociaal-economische 

positie 

- Alleenwonenden ⇒ hoger geschoold, stedelijk, vrijzinnig 

- Ongehuwd samenwonenden, met 

eigen huis, zonder kinderen 

⇒ Hoger geschoold, sociaal-economisch eerder 

sterke positie 

- Gescheiden, alleen wonen, met 

kinderen 

⇒ Vrouwelijk, laaggeschoold, sociaal-economisch 

zwakke positie, hoge werkloosheidsgraad, 

stedelijk, levensbeschouwelijk ongeïnteresseerd 

 

 

2 Verdere stappen 

In deze sectie gaan we nader in op een aantal transities die verband houden 
met belangwekkende maatschappelijke ontwikkelingen.  

2.1 Home Sweet Home -hotel 

63% van de jongvolwassenen heeft reeds het ouderlijk huis verlaten, 37% 
woont nog thuis in bij de ouders. De eerste groep is gemiddeld 30 jaar oud 
en heeft het ouderlijk huis verlaten op de leeftijd van 22 jaar. De tweede 
groep is 23 jaar oud en is van plan het nest te verlaten op de leeftijd van 25 à 
26 jaar (zie tabel 2-1). De mogelijkheid dat de ouders hen vragen om 
zelfstandig te gaan wonen of de mogelijkheid dat zij aan die gebeurlijke vraag 
een positief gevolg zouden geven, wordt nagenoeg onbestaande geacht (zie 
tabel 2-2). De belangrijkste reden waarvoor men in de toekomst het ouderlijk 
huis eventueel zal verlaten, is het verwerven van voldoende geachte 
financiële autonomie, gevolgd door het beëindigen van de studies en het gaan 
samenwonen met een levensgezel. 
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TABEL 2-1: LEEFSITUATIE 
 

% 

Leeftijd waarop 
men ouderlijk huis 

verlaten heeft 

Leeftijd waarop 
men ouderlijk 

huis wil verlaten 
Ouderlijk huis reeds verlaten 62.6 22.0  
- Alleenwonend, en heeft een vaste 

partner (28.7 jaar) 
8.8 21.1  

- Alleenwonend, en heeft geen vaste 
partner (29.8 jaar) 

9.5 22.4  

- Samenwonend, met partner (30.3 
jaar) 

44.4 22.1  

Nog inwonend bij ouders 37.4  25.6 
- Alleen inwonend bij ouders en heeft 

wel een vaste partner (22.7 jaar) 
17.9  24.6 

- Alleen inwonend bij ouders en heeft 
geen vaste partner (23.4 jaar) 

17.4  26.4 

- Met partner inwonend bij ouders of 
schoonouders (25.0 jaar) 

2.1 20.6 27.3 

 

Als we de jongvolwassenen die nog bij hun ouders inwonen opdelen naar het 
arbeidsstatuut, zien we dat 45% van deze jongeren nog studeert en 55% 
reeds is afgestudeerd. De studenten zijn gemiddeld 21 jaar oud en zouden 
het ouderlijk huis willen verlaten op de leeftijd van 24 jaar (zie tabel 2-3). De 
jongeren die reeds afgestudeerd zijn maar nog bij de ouders wonen, zijn iets 
ouder, namelijk 25 jaar. Zij zijn van plan het ouderlijk huis te verlaten op 
27-jarige leeftijd. 

 

TABEL 2-2: AANLEIDING OM HET OUDERLIJK HUIS TE VERLATEN VOOR DRIE TYPES THUIS 

INWONENDEN 
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- Alleen inwonend bij ouders maar ik 
heb wel een vaste partner (22.7 jaar) 

nvt 28.1 38.3 17.2 0.1 16.4 

- Alleen inwonend bij ouders en heb 
geen vaste partner (23.4 jaar) 

18.4 nvt 50.1 16.9 1.2 13.5 

- Met partner inwonend bij ouders of 
schoonouders (25.0 jaar) 

nvt nvt 57.8 6.6 1.7 33.9 
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TABEL 2-3: INWONENDEN BIJ DE OUDERS 
 % Leeftijd Leeftijd waarop men 

ouderlijk huis wil 
verlaten 

Studenten 44.7 20.8 23.9 
- Kotstudent 8.8 21.5 24.3 
- Pendelstudent  9.5 21.3 23.7 
    
Op zoek naar eerste job 3.2 23.1 24.4 
Werkenden  46.4 25.1 27.1 
Werkloos  5.8 25.4 27.8 

 

Meer dan een vijfde van de 18- tot 36-jarigen die al werken (21.6%) en bijna 
een kwart van de jongvolwassenen die werken of werkloos zijn (24.5%), 
woont nog in bij de ouders en is van plan het ouderlijk huis slechts te 
verlaten als zij 27 à 28 jaar oud zijn. Deze verbazende nestvastheid - de 
verlenging van de periode waarin financieel zelfstandig geworden jonge 
volwassenen toch bij de ouders blijven wonen - is waarschijnlijk een van de 
meest opvallende ontwikkelingen van de levensloop. Als men de groep die bij 
de ouders woont, bekijkt als een aandeel van de actieven tussen de 20 en de 
30, is hun proportie uiteraard nog indrukwekkender. Respectievelijk 35.6 
procent van de werkenden of werklozen en 33.7 procent van de effectief 
werkenden tussen de 20 en de 30 jaar, woont nog bij de ouders in.  

In die verbazend grote nestvastheid tekenen zich duidelijke regionale 
verschillen af, in die zin dat Brussel zich sterk van Vlaanderen en Wallonië 
onderscheidt. In Brussel woont slechts 17% van de werkenden tussen 20 en 
30 nog bij de ouders; in Vlaanderen en Wallonië is dit respectievelijk 40% en 
31%. Vooral de Vlaamse jongvolwassenen blijken sterk onder de indruk van 
het bekende “was ik maar bij moeder thuis gebleven”. In plaats van bij de 
ouders te wonen, wonen jonge Brusselse werkenden tussen 20 en 30 vaker 
alleen.  

 

Als gesproken wordt over de condities of voorwaarden waaronder men het 
ouderlijke huis zou verlaten, blijkt de belangrijkste reden van de 
nestvastheid van financiële aard te zijn (zie tabel 2-4). Dat is voor de mensen 
die op zoek zijn naar een eerste baan en voor werklozen uiteraard in grotere 
mate het geval dan voor de werkenden. Het vinden en/of gaan samenwonen 
met een levensgezel komt als reden om los van de ouders te gaan wonen op 
de tweede plaats. Bij de werkenden speelt ook het vinden van een geschikte 
woning nog een belangrijke rol. Blijkbaar wil men, vooral in Vlaanderen, bij 
het begin van het zelfstandige leven niet te veel afdingen op het comfort dat 
men in het ouderlijk huis geniet.   
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TABEL 2-4: AANLEIDING OM HET OUDERLIJK HUIS TE VERLATEN VOOR DE NOG INWONENDEN 
 financieel 

sterker 
Afgestu-

deerd 
ouders 
vragen 

geschikte 
woning 

partner 

Werkend 41.5 1.6 0.7 26.4 29.8 
Werkloos 54.4 3.8 1.3 16.5 24.1 
Student 46.3 35.9 0.5 4.8 12.5 
Op zoek naar eerste job 72.9  4.2 10.4 12.5 
Totaal 45.4 16.7 0.8 15.8 21.3 

 

Aan de studenten die nog thuis wonen vroegen we ook wat ze van plan zijn 
nadat ze zijn afgestudeerd (zie tabel 2-5). Hierin zijn er trouwens weinig 
verschillen tussen kotstudenten, die een kwart van de studenten uitmaken, 
en de pendelstudenten (drie kwart van de studenten). Bijna de helft (45%) 
van de studenten zegt dat ze na de studies (tijdelijk) terug bij de ouders gaan 
wonen, 10% zou alleen gaan wonen, 26% is van plan te gaan samenwonen 
met de partner en 2% wil gaan samenwonen met andere mensen. In deze 
intenties tekent zich dus een verderzetting van de nestvastheid af.   

 

TABEL 2-5:  AANLEIDING OM OUDERLIJK HUIS TE VERLATEN VOOR STUDENTEN DIE NOG 

THUIS WONEN 
 Ik zal 

(tijdelijk) 
terug bij 

mijn 
ouders 
gaan 

wonen 

Ik zal 
alleen 
gaan 

wonen 

Ik zal 
gaan 

samenwon
en met 
mijn 

partner 

Ik zal 
gaan 

samenwon
en met 
andere 
mensen 

Weet niet 

Ik zit op kot 48.6 11.2 23.5 2.2 14.5 
Ik ga elke dag naar huis 43.3 9.3 27.2 1.9 18.3 
Totaal (ns) 44.7 9.8 26.2 2.0 17.3 

 

 

2.2 Swinging singles? 

2.2.1 De partner 

We zagen reeds dat de aanleiding om het ouderlijk huis te verlaten vaak de 
partner is. In dit deel geven we een profiel van de jongvolwassenen die al dan 
niet een partner hebben en kijken in het bijzonder naar de jong volwassenen 
die geen vaste partner willen 

Wie heeft geen vaste partner? 

27% van de respondenten heeft geen vaste partner. Bijna drie kwart van de 
jongvolwassenen heeft dus een vaste vriend(in). Vrouwen (76%) hebben vaker 
een vaste partner dan mannen (70%), evenals de werkenden die vaker een 
partner hebben dan de werklozen en de studenten. De Brusselaars hebben 
minder vaak een vaste partner dan de Vlamingen en de Walen.  Terwijl 
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slechts 63% van de Brusselaars een vaste partner heeft, is dit bij de 
Vlamingen en Walen ongeveer drie kwart. Ook de kerngelovigen en 
vrijzinnigen hebben minder vaak een vaste partner dan de jongvolwassenen 
die zich op levensbeschouwelijk vlak anders omschrijven (zie tabel 2-6 en 
tabellen 8 en 9 in bijlage). 

 

TABEL 2-6:  PROFILERING VAN JONGVOLWASSENEN MET EEN PARTNER – KENMERKEN DIE 

DISPROPORTIONEEL AANWEZIG ZIJN 
Heeft partner Heeft geen partner 
Vrouw Man 
Randgelovig, twijfelend gelovig, ongelovig, niet 
geïnteresseerd in levensbeschouwing 

Vrijzinnig, kerngelovig 

Werkenden Werklozen, student/op zoek naar eerste job 
Vlaanderen, Wallonië Brussel 

 

Wie wil geen vaste partner? 

Ondanks het feit dat de proportie jongvolwassenen dat geen vaste partner 
heeft, relatief klein is, gaat het niet om verstokte vrijgezellen. Bijna al de 
jongvolwassenen die geen vaste partner hebben, 92% om precies te zijn, zou 
er graag een hebben. Slechts 8.1% van de jongvolwassenen zonder partner 
wil geen partner. Dit komt neer op 2.2% van de totale bevolking (18 tot 36 
jaar) die geen vaste partner wil (heeft geen partner en wil er ook geen). Van 
het in populaire magazines geregeld aangekondigde swinging single-
syndroom is dus bij de 18 tot 36-jarigen weinig of niets te merken.  

  

TABEL 2-7:  PROFIEL VAN JONGVOLWASSENEN DIE GEEN PARTNER HEBBEN EN OOK GEEN 

WILLEN (KOLOMPERCENTAGES) 
 Kolompercentages Rijpercentages 
 wil wel 

partner 
of heeft 
partner 

wil geen 
partner 
en heeft 

er ook 
geen 

wil wel 
partner 
of heeft 
partner 

wil geen 
partner 
en heeft 

er ook 
geen 

Combinatie leefsituatie/burgerlijke staat     
- ongehuwd alleenwonend (14.6%) 14.1 35.1 94.7 5.3 
- ongehuwd samenwonend (16.3%) 16.7  100.0  
- ongehuwd bij ouders (36.3%) 36.5 35.1 97.9 2.1 
- gehuwd alleenwonend (1.2%) 1.1 7.4 86.8 13.2 
- gehuwd samenwonend (26.2%) 26.8  100.0  
- gehuwd bij ouders (0.6%) 0.7  100.0  
- gescheiden alleenwonend (2.6%) 2.1 21.3 81.7 18.3 
- gescheiden samenwonend (1.5%) 1.6  100.0  
- gescheiden bij ouders (0.4%) 0.4 1.1 94.1 5.9 
Totaal   97.8 2.2 
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De kleine groep jongvolwassenen die geen partner heeft en er ook geen wil, is 
gemiddeld ouder, namelijk 30 jaar, dan de groep die wel een partner heeft of 
er wel een wil. Deze laatste groep is gemiddeld 27.7 jaar oud. Naar geslacht 
en onderwijsniveau zijn er geen verschillen. Naar huishoudsituatie 
daarentegen wel (tabel 2-7). 37% van de jongvolwassenen die geen partner 
hebben en er ook geen willen woont in bij de ouders. 63% woont alleen. Niet 
minder dan 23% van de jongvolwassenen die geen partner hebben en er ook 
geen willen, is gescheiden. In bijna een kwart van de gevallen kan het 
afwijzen van een vaste partner dus waarschijnlijk worden beschouwd als een 
gevolg van de ontgoochelingen die bij een vorige relatie werden opgelopen. 

Het profiel van de jongeren die geen partner willen, zegt op zich niets over de 
oververtegenwoordiging van bepaalde groepen jongeren onder degenen die 
geen partner willen. Daarvoor kijken we naar de rijpercentages (in tabel 2-7). 
Vooral in de groepen die alleenwonen, of ze nu ongehuwd, gehuwd of 
gescheiden zijn, is het aantal jongeren dat geen partner wil duidelijk 
oververtegenwoordigd. 18% van de gescheiden alleenwonenden en 5% van de 
ongehuwd alleenwonenden heeft en wil geen partner. 

 

 

2.2.2 Samenwonen 

Wie wil niet samenwonen met partner? 

Net zoals de kleine groep jongeren die geen partner wil, zijn de jongeren die 
niet willen gaan samenwonen met de partner eerder uitzonderingen. 6.1% 
van de jongeren die niet samenwoont met een partner, wil ook niet gaan 
samenwonen. Dit komt neer op 3.3% van de totale bevolking die niet 
samenwoont en ook niet wil samenwonen. 

 

Deze kleine groep die niet met een partner wil gaan samenwonen, 
onderscheidt zich niet naar leeftijd, geslacht, onderwijsniveau, 
levensbeschouwing, regio of woonomgeving.  

Het niet (meer) willen gaan samenleven komt ook meer dan twee keer zo 
vaak voor bij de gescheidenen dan bij de bevolking tussen 18 en 36 jaar in 
het algemeen (zie tabel 2-8). Eigenlijk vinden we de alleenwoners vooral terug 
in twee groepen. Van de gescheidenen die alleen wonen, wil 16% ook niet 
nog eens met een partner gaan leven. Van de alleenwonenden die ongehuwd 
zijn en geen scheiding achter de rug hebben, wil 12% ook alleen blijven. Het 

                                          
7  In het percentage dat geen kinderen wil zijn er verschillen naar geslacht, 

scholing en levensbeschouwing. Vrouwen, hogergeschoolden en kerngelovigen 
willen minder vaak kinderloos blijven dan respectievelijk mannen, 
lagergeschoolden en niet-kerngelovigen. 
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is vooral in die twee huishoudtypes dat we de bewust alleenwonenden 
aantreffen. Eerder bleek al dat dit precies ook de groepen zijn waarvan de 
leden in mindere mate een vaste partner wensen. Het vrijgezellenbestaan 
blijkt dus sterk in de hand gewerkt door eerdere ontgoochelingen en 
scheidingen, maar is toch ook, welsiwaar voor een heel klein deel van de 
bevolking, van meetaf aan een bewuste levenskeuze.  

 

TABEL 2-8: WENS OM SAMEN TE WONEN (KOLOM- EN RIJPERCENTAGES) 
  Kolompercentages Rijpercentages 
  woon 

samen 
of wil 

samenw
onen 

wil niet 
samenw
onen en 

woon 
niet 

samen 

woon 
samen 

of wil 
samenw

onen 

wil niet 
samenw
onen en 

woon 
niet 

samen 
ongehuwd 63.0 85.7 95.9 4.1 Burgst (p=0.00) 
gehuwd 32.8 2.1 99.8 0.2 

 gescheiden 4.3 12.1 91.7 8.3 
alleenwonend 16.7 65.5 88.3 11.7 Leefsit (p=0.00) 
samenwonend met partner 45.9  100.0  

 bij ouders inwonend 37.5 34.5 97.0 3.0 
ongehuwd alleenwonend (14.6%) 13.4 50.7 88.5 11.5 
ongehuwd samenwonend (16.3%) 16.9  100.0  

Burgst en leefsit 
(p=0.00) 

ongehuwd bij ouders (36.5%) 36.6 35.0 96.8 3.2 
 gehuwd alleenwonend (1.2%) 1.2 2.1 94.2 5.8 
 gehuwd samenwonend (26.2%) 27.1  100.0  
 gehuwd bij ouders (0.6%) 0.7  100.0  
 gescheiden alleenwonend (2.6%) 2.2 12.1 84.4 15.6 
 gescheiden samenwonend (1.5%) 1.6  100.0  
 gescheiden bij ouders (0.4%) 0.4  100.0  

Partner (ns) Geen partner (26.9%) 26.8 30.3 96.3 3.7 
 Wel vaste partner (73.1%) 73.2 69.7 96.9 3.1 

Totaal  100.0 100.0 96.7 3.3 

 

 

Dat zo weinig mensen bewust kiezen voor het vrijgezellenbestaan, zal wel een 
gevolg zijn van de nauwe samenhang die bestaat tussen de 
samenlevingsvorm en de algemene levenstevredenheid. Jongvolwassenen die 
samenwonen, ongeacht hun burgerlijke staat, zijn immers het meest 
tevreden met hun leven. De ongehuwd en gescheiden alleenwonenden zijn 
duidelijk minder tevreden. De ontevredenheid is het grootst bij de 
gescheidenen die alleenwonen en geen partner meer willen (6.63 op 10). 
Gescheidenen die alleenwonen maar nog wel een partner willen, zijn iets 
meer tevreden met het leven (7.04 op 10). Bij de ongehuwd alleenwonenden 
is er geen verschil tussen diegenen die al dan niet een partner willen. De 
gehuwd samenwonenden behalen de hoogste geluksscore. Geluk volgt 
blijkbaar nog steeds conventionele paden. 
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TABEL 2-9:  ALGEMENE TEVREDENHEID MET HET LEVEN NAAR LEEFSITUATIE  
 Gemidde

lde score 
(0-10) 

N 

Gescheiden bij ouders 6.75 16 
Gescheiden alleenwonend 6.97 104 
Ongehuwd alleenwonend 7.05 593 
Gehuwd alleenwonend 7.21 49 
Ongehuwd bij ouders 7.35 1483 
Gescheiden samenwonend 7.35 62 
Gehuwd bij ouders 7.37 27 
Ongehuwd samenwonend 7.48 662 
Gehuwd samenwonend 7.58 1066 
Totaal 7.37 4062 

P=0.00; η²=2.1 

 

2.2.3 Scheiding 

Omdat de gescheidenen een zeer specifieke en steeds groeiende groep zijn in 
onze samenleving, is het relevant wat dieper in te gaan op hun situatie. 4.5% 
van de jongvolwassenen tussen 18 en 36 jaar is reeds gescheiden. Als we 
enkel de ooit-gehuwden in beschouwing nemen, is 12.2% gescheiden. 
Ondanks de vrij jonge onderzoekspopulatie ligt het echtscheidingscijfer toch 
al vrij hoog. Bevolkingscijfers van 2004 wijzen immers uit dat 6.9% van de 
totale bevolking gescheiden is. Dit komt neer op 13.5% van de ooit-
gehuwden (NIS, Federale Overheidsdienst, Economie, KMO, Middenstand en 
Energie).  

Opmerkelijk aan de gescheidenen in onze steekproef is dat zij vrij jong 
gehuwd zijn, namelijk op 23-jarige leeftijd. Zij zijn gemiddeld 5.56 jaar later, 
op 28-jarige leeftijd, uit de echt gescheiden. Hun huwelijk heeft dus 
gemiddeld vijf jaar standgehouden. Corijn wees er reeds op dat een maat als 
de gemiddelde of mediane huwelijksduur, die rond de veertien jaar ligt, 
weinig zegt. Deze maten worden vertekend door twee evoluties: enerzijds de 
snelle scheiders die na minder dan vijf jaar huwelijk uit elkaar gaan, en 
anderzijds huwelijken die na meer dan 25 jaar stranden (De Sloovere, 
2005a). De (nog) gehuwden zijn iets jonger (31.9 jaar) dan de gescheidenen 
(32.5 jaar) maar zijn merkelijk later, op 24.4-jarige leeftijd in het huwelijk 
getreden. 

Naast de huwelijksleeftijd zijn er nog andere belangrijke verschillen tussen 
de gehuwden en gescheidenen. Een eerste groot verschil is het 
genderverschil. Zo is 16.3% van de ooit-gehuwde vrouwen gescheiden, tegen 
‘slechts’ 7.7% van de mannen (zie tabel 16 in bijlage). Waarschijnlijk gaat het 
om vrouwen die met oudere mannen zijn getrouwd, die zelf niet meer tot de 
leeftijdsgroep 18 tot 36 behoren. 
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De gescheidenen zijn eveneens vaker twijfelend gelovig en 
levensbeschouwelijk onverschillig, terwijl de gehuwden zichzelf vaker 
omschrijven als kerngelovig. Terwijl 12% van alle ooit-gehuwden gescheiden 
is, is dit bij de kerngelovigen slechts 5%. Bij de twijfelend gelovigen is dit 
14% en bij de levensbeschouwelijk onverschilligen 20%.  

Er zijn bovendien dubbel zoveel werklozen die gescheiden zijn dan 
werkenden die een echtscheiding hebben meegemaakt. Twee op tien 
werklozen is gescheiden, tegen 11% van de werkenden. Over wat oorzaak en 
gevolg is, kunnen we in dit verband geen uitspraak doen. Waarschijnlijk zijn 
beide mechanismen werkzaam: werkloosheid geeft aanleiding tot 
echtscheiding maar door een echtscheiding kunnen mensen eveneens in de 
werkloosheid belanden. 

Het zou kunnen dat ingrijpende beslissingen voor het leven zoals het krijgen 
van kinderen en de aankoop van een woning vooral genomen worden door 
koppels waar het goed gaat en die dus minder kans hebben om uit de echt te 
scheiden (Feijten & Mulder, 2002; De Sloovere, 2005b). Het zou evengoed 
kunnen dat gehuwde koppels samenblijven omwille van de kinderen en de 
aankoop van een woning. In beide gevallen zouden de gescheidenen minder 
vaak kinderen mogen hebben en minder vaak eigenaar van een woning 
mogen zijn dan de gehuwden. Dit blijkt inderdaad het geval. 42% van de 
gescheidenen heeft een woning, tegen 78% van de gehuwden. 74% van de 
gescheidenen heeft kinderen, 81% van de gehuwden. Naar onderwijsniveau, 
regio en woonomgeving zijn er daarentegen geen verschillen.  

 

2.2.4 Het huwelijk 

Profiel van de gehuwden 

Na het verlaten van het ouderlijk huis en het gaan samenwonen volgt, 
volgens de dominante volgorde, het huwelijk. 36.3% van de jongvolwassenen 
is gehuwd of gehuwd geweest. Hun eerste huwelijksleeftijd is 24.2 jaar.  

De ooit-gehuwden zijn ouder dan de ongehuwden. De gehuwden zijn 
gemiddeld 31.9 jaar oud, de gescheidenen 32.6 jaar en de ongehuwden 25.4 
jaar. Na controle voor de leeftijd blijkt er geen verschil te zijn naar 
scholingsniveau. Het huwelijk komt even vaak voor bij de lagergeschoolden 
als bij de hogergeschoolden. Ook naar regio, woonomgeving en 
arbeidsstatuut zijn er geen verschillen (tabel 8, 20 en 21 in bijlage en tabel 
2-10).  

 

[20] 



 

TABEL 2-10:  PROFILERING VAN JONGVOLWASSENEN NAAR BURGERLIJKE STAAT – KENMERKEN 

DIE DISPROPORTIONEEL AANWEZIG ZIJN 
Ongehuwd Ooit-gehuwden 
twijfelend gelovig, ongelovig, niet geïnteresseerd 
in levensbeschouwing 

Kerngelovig 

Geen eigenaar woning Eigenaar woning 
Geen kinderen Heeft kinderen 
jonger (25 jaar) Ouder (32 jaar) 

 

Zoals uit het eerste deelrapport bleek, is er een sterke samenhang tussen 
enerzijds het huwelijk en anderzijds het krijgen van kinderen en de aankoop 
van een woning. Dit wordt hier bevestigd. Meer dan zeven op tien (72%) 
jongvolwassenen die kinderen hebben, is gehuwd, een vijfde is ongehuwd. De 
samenhang tussen het huwelijk en de aankoop van een woning is iets 
minder sterk maar toch nog zeer betekenisvol. De verkaring kan gezocht 
worden in de vaststelling dat de leeftijd om een huis te kopen daalt terwijl de 
huwelijksleeftijd toeneemt (Feijten, 2003; Feijten & Mulder, 2002). De 
relatieve loskoppeling van het huwelijk en het kopen van een woning kan 
dan ook verklaard worden doordat steeds meer samenwonenden een huis 
kopen. Ondanks deze evolutie blijft de relatie tussen het huwelijk en de 
aankoop van een woning bestaan. 63% van de huiseigenaars is gehuwd, 32% 
is ongehuwd, terwijl in de totale bevolking slechts 32% gehuwd is en 64% 
ongehuwd.  

Er is eveneens een sterke samenhang tussen de levensbeschouwing en het 
huwelijk. De kerngelovigen hebben vaker dan de andersgelovigen gekozen 
voor het huwelijk. Van de kerngelovigen is meer dan de helft gehuwd. Het 
huwelijk komt ook nog relatief vaak voor bij de randgelovigen. 42% van hen 
is gehuwd. De twijfelend gelovigen, maar vooral de vrijzinnigen, de niet- 
gelovigen en de levensbeschouwelijk ongeïnteresseerden hebben daarentegen 
vaker de status van ongehuwd. Drie op tien twijfelende gelovigen en minder 
dan een kwart van de vrijzinnigen, ongelovigen en levensbeschouwelijk 
onverschilligen, zijn gehuwd.  

 

Wie wil niet huwen? 

Meer dan één op tien jongvolwassenen (12%) wil niet huwen. Wanneer we 
enkel de ongehuwden in beschouwing nemen, blijkt dat 20% van hen niet wil 
trouwen. De overige 80% die wel wil huwen, plant hun huwelijk op de leeftijd 
van 29.1 jaar.  
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TABEL 2-11: BURGERLIJKE STAAT  
 % huwelijk

sleeftijd 
leeftijd 

van 
echtsche

iding 

% dat 
niet wil 

(her)huw
en 

geplande 
(her)huw
elijksleef

tijd 

% dat denkt 
echtscheiding 
mee te maken 

Ongehuwd (25.4 jaar) 63.6 -- -- 20.4 29.1 18.6 

Gehuwd (31.9 jaar) 31.8 24.4 -- -- -- 9.7 

Gescheiden (32.5 jaar) 4.5 22.7 28.2 69.1 35.3 -- 

 

De huwelijkswens verschilt naar de samenlevingsvorm waarin de 
jongvolwassenen zich bevinden. De wens om te huwen is veel kleiner bij de 
ongehuwd samenwonenden dan bij de ongehuwden die nog inwonen bij de 
ouders. Terwijl 26% van de ongehuwd samenwonenden niet wil huwen, is dit 
bij de thuis inwonenden slechts 15%. Net als bij de ongehuwd 
samenwonenden heeft ook een aanzienlijk deel van de ongehuwd 
alleenwonenden er bewust voor gekozen niet in het huwelijksbootje te 
stappen (23%).  

 

TABEL 2-12: WIL NIET HUWEN NAAR LEEFSITUATIE EN LEVENSBESCHOUWIN 

(RIJPERCENTAGES) 
 % dat niet gehuwd is (geweest) en dat ook 

niet wil huwen 
Leefsituatie en burgerlijke staat  
Ongehuwd alleenwonend 23.0 
Ongehuwd samenwonenden 26.0 
Ongehuwd bij ouders 15.4 
Geloofsovertuiging  
Kerngelovigen 0.8 
Randgelovigen 7.1 
Twijfelend gelovigen 11.4 
Vrijzinnig 19.3 
Niet gelovig 17.2 
Geen interesse 22.2 
Iedereen 12.3 
Alle ongehuwden 20.4 

 

Hoewel het ongehuwd samenwonen sterk is ingeburgerd in onze 
samenleving, blijft dit voor de meerderheid toch geen eindpunt. Bijna drie 
kwart van de ongehuwd samenwonenden is immers van plan vooralsnog te 
trouwen.  

Wat maakt nu dat sommige ongehuwd samenwonenden niet willen huwen, 
terwijl anderen wel willen huwen. Voornamelijk hun leeftijd en 
levensbeschouwing maken het verschil. Diegenen die wel willen huwen zijn 
gemiddeld jonger (26.8 jaar) dan zij die geen huwelijkswens (meer) hebben 
(29.7 jaar). Ze zijn bovendien vaker gelovig. 32.2% van de ongehuwd 
samenwonenden die nog een huwelijk plannen is randgelovig tegen 17.0% 
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van de groep jongeren die niet wil huwen. Deze laatste groep is vaker 
vrijzinnig (19.4% tegen 11.4%), niet gelovig (23.6% tegen 20.5%) en 
levensbeschouwelijk niet geïnteresseerd (14.5% tegen 8.7%).  

 

Een groot feest en een wit kleed? 

Omdat een groot deel van de jongeren het huwelijk wil koppelen aan een 
religieuze plechtigheid (slechts een kwart van de jongvolwassenen huwt of wil 
enkel huwen voor de wet), leek het ons interessant het verband te bekijken 
tussen de manier waarop men is gehuwd of wil huwen en de 
levensbeschouwelijke zelfplaatsing van de jongvolwassenen (tabel 2-14).  

 

TABEL 2-13: MANIER VAN (HER)TROUWEN NAAR BURGERLIJKE STAAT 
 Enkel voor de 

wet 
Voor de wet, 

met een 
religieuze 

plechtigheid 
(kerk, ...) 

Voor de wet 
met een niet-

religieuze 
ceremonie 

Enkel met een 
niet-religieuze 

ceremonie 

Ongehuwd (25.4 jaar) 25.0 57.4 15.5 2.1 

Gehuwd (31.9 jaar) 26.5 69.8 3.4 0.3 

Gescheiden (32.5 jaar) 69.3 21.9 6.6 2.2 

 

Vooral de kern- en randgelovigen willen voor de wet trouwen mét een 
religieuze plechtigheid. In de meeste gevallen gaat het om de kerk. Ook de 
twijfelende katholieken en twijfelende moslims kiezen voor een huwelijk met 
een religieuze plechtigheid. Terwijl meer dan zeven op tien van de twijfelende 
gelovigen religieus wil trouwen, verkiest twee op tien enkel een wettelijk 
huwelijk. Hun voorkeur voor uitsluitend een wettelijk huwelijk (19%) is bijna 
dubbel zo groot dan bij de kerngelovigen (11%), maar wel veel kleiner dan bij 
de vrijzinnigen (34%), niet-gelovigen (45%) en de levensbeschouwelijk 
onverschilligen (46%). Bij de jongeren die zichzelf vrijzinnig noemen zijn er 
toch nog net evenveel die voor een kerkelijk als voor een louter wettelijk 
huwelijk kiezen. Toch opteert ook meer dan een kwart voor een wettelijk 
huwelijk, gekoppeld aan een niet-religieuze plechtigheid. Bij de niet-gelovigen 
en levensbeschouwelijk onverschilligen is de voorkeur voor enkel een 
wettelijk huwelijk groter dan een kerkelijk huwelijk. Er is wel een verschil 
tussen de niet-gelovigen en levenbeschouwelijk onverschilligen in die zin dat 
de niet-gelovigen vaker (bewust) kiezen voor een wettelijk huwelijk met een 
niet-religieuze plechtigheid, terwijl de ongeïnteresseerden vaker de 
traditionele weg volgen van een kerkelijk huwelijk. Niet religieuze 
plechtigheden worden toch maar door een 2% van de (nog) niet gehuwden 
overwogen. Van de gehuwden heeft slechts 0,3% daar ervaring mee.   
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TABEL 2-14:  MANIER VAN HUWEN NAAR LEVENSBESCHOUWING (ZOWEL VOOR GEHUWDEN 

ALS ONGEHUWDEN) (RIJ%) 
 enkel voor 

de wet 
voor de wet 
en voor de 

kerk 

voor de wet 
met niet-
religieuze 

plechtigheid 

enkel met 
een niet-
religieuze 
ceremonie 

kerngelovigen 10.7 84.6 3.0 1.8 
randgelovigen 17.0 80.0 2.4 0.6 
Twijfelend gelovigen 19.3 71.7 8.0 1.0 
Vrijzinnigen 34.3 36.8 26.9 2.0 
niet gelovigen 44.5 31.3 22.2 2.0 
geen interesse 46.2 37.2 14.2 2.4 
Totaal  25.4 63.0 10.4 1.2 

χ²=694.8; df=15; p=0.00 

 

2.3 Kinderen 

Iets meer dan een derde van de jongvolwassenen (36%) heeft al kinderen  (zie 
tabel 2-15). De groep jongeren die reeds kinderen heeft, is gemiddeld veel 
ouder dan de jongeren die nog geen kinderen hebben. De jongvolwassenen 
met kinderen zijn gemiddeld 32 jaar oud, diegenen zonder kinderen 25 jaar.  

De eerste moeder-  of vaderschapsleeftijd is 25.5 jaar en gemiddeld hebben 
ze op het moment van de bevraging 1.86 kinderen. Vier op de tien van die 
ouders heeft één kind, 42% heeft twee kinderen, 12% drie kinderen en 5% 
vier kinderen of meer. Een derde van hen wil zeker nog kinderen, 18% weet 
het nog niet en bijna de helft wil geen kinderen meer. Na de leeftijd van 34 
jaar blijkt geen van de ondervaagde personen nog kinderen te plannen. 

 

TABEL 2-15:  HUIDIGE TOESTAND MET BETREKKING TOT KINDEREN VOOR JONGVOLWASSENEN 

DIE REEDS KINDEREN HEBBEN EN VOOR KINDERLOZE JONGEREN 
 Heeft reeds kinderen 

(36.3%) (32 jaar) 
Heeft nog geen kinderen 

(63.7%) (25 jaar) 
Huidig aantal kinderen   
1 kind 40.7 nvt 
2 kinderen 41.5  
3 kinderen 12.4  
4 en meer kinderen 5.3  
Gemiddeld aantal kinderen 1.86  
Toekomstige kinderwens   
Wil (nog) kinderen 32.9 78.5 
Weet nog niet 18.2 11.4 
Wil geen kinderen (meer) 48.9 10.1 
Gemiddelde leeftijd eerste kind 25.5 28.7 
Gemiddelde leeftijd laatste kind 34.0 34.2 
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Om de kinderwens van de jongvolwassenen te kennen, vroegen we de 
jongeren die nog geen kinderen hebben of ze kinderen wilden en hoeveel. 
64% van de respondenten heeft geen kinderen. Van deze jongvolwassenen 
wil 78.5% wel kinderen, 11% weet het nog niet en 10% wil geen kinderen7. 
78% is er dus van overtuigd dat ze kinderen willen. Hun uiteindelijke 
kinderwens is nagenoeg gelijk aan die van degenen die al kinderen hebben, 
namelijk gemiddeld 2.3 à 2.4 (zie tabel 2-16). De leeftijd waarop de 
jongvolwassenen zonder kinderen hun eerste kind willen, ligt later dan bij de 
jongeren die reeds moeder of vader zijn geworden. Zij willen hun eerste kind 
op 28- à 29-jarige leeftijd. In vergelijking met de jongvolwassenen met 
kinderen wil men dus later met kinderen beginnen maar zowel het 
uiteindelijke kindertal als de leeftijd waarop men zijn laatste kind plant, is 
voor beide groepen dezelfde, namelijk respectievelijk 2.3 kinderen en op 34 
jarige leeftijd. Dit vereist uiteraard een inhaalbeweging en dus een snellere 
opeenvolging van de kinderen. 

Voor de 18 tot 36-jarigen, ligt het gemiddelde gewenste kindertal op 2,14. 
Aangezien een aantal van hen geen kinderen wil, moeten degenen die 
kinderen krijgen er gemiddeld 2,34 hebben om dat streefdoel te bereiken. 
Het gemiddelde aantal effectieve kinderen per vrouw in de vruchtbare 
leeftijd, ligt al geruime tijd onder die cijfers.  

 

TABEL 2-16:  UITEINDELIJKE KINDERWENS VAN ALLE JONGEREN EN DE GEMIDDELDE 

KINDERWENS VAN DE JONGEREN DIE KINDEREN WENSEN 
 Geen 

kinde-
ren 

1 
kind 

2 
kinde-

ren 

3 
kinde
ren 

4 en + 
kinde-

ren 

Gemid-
delde 

Gemid-
delde 

(enkel die 
kinderen 
willen) 

Geen kinderen (25.4 jaar) 13.9 10.0 49.6 17.7 8.7 1.99 2.32 
Wel kinderen (32.1 jaar) 0.0 15.9 46.1 25.5 12.6 2.38 2.38 

Totaal 8.5 12.3 48.2 20.7 10.3 2.14*** 2.34 (ns) 

 

De uiteindelijke kinderwens is niet voor alle bevolkingsgroepen dezelfde. Zo 
zijn er grote verschillen naar levensbeschouwing, regio en leeftijd (zie tabel 
2-17). 

De kinderwens is het grootst bij de kerngelovigen8. Zij willen gemiddeld 2.8 
kinderen. De kleinste kinderwens vinden we terug bij de levensbeschouwelijk 
onverschillige jongvolwassenen en bij de “ongelovigen”. Zij willen gemiddeld 
minder dan twee kinderen.  

Er zijn eveneens regionale verschillen in de kinderwens. De Brusselaars 
willen gemiddeld veel meer kinderen dan de Vlamingen en de Walen, 

                                          
8  31% van de kerngelovigen omschrijft zichzelf als moslim. De kinderwens van de 

katholiek kerngelovigen is 2.44; deze van de moslim kerngelovigen is 3.43. 

[25] 



namelijk 2.6 tegen 2.1. Dit is ten dele te verklaren door de 
oververtegenwoordiging van moslims in Brussel. Zij hebben een grotere 
kinderwens dan niet-moslims. 11.5% van de Brusselaars noemt zichzelf 
moslim, tegen slechts respectievelijk2.6% en 2.1% van de Vlamingen en 
Walen. De kinderwens van moslims is 2.9 kinderen terwijl niet-moslims 
gemiddeld 2.1 kind willen. 

 

TABEL 2-17: DE UITEINDELIJKE KINDERWENS NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 
 Uiteindelijke 

kinderwens 
N 

Regio (p=0.00)   
Brussels hoofdstedelijk gewest 2.60 389 
Vlaams gewest 2.06 1946 
Waals gewest 2.13 1033 
Leeftijd (p=0.00)   
18-27 jaar 2.22 1724 
28-36 jaar 2.06 1687 
Levensbeschouwing (p=0.00)   
Kerngelovig kath,protest,moslim 2.76 143 
Randgelovig kath,protest,moslim 2.17 1163 
Twijfel christ,moslim 2.19 831 
Vrijzinnig 2.06 380 
Niet gelovig 1.94 464 
Geen interesse 1.89 271 
Totaal 2.14 3252 

 

Ook naar leeftijd zijn er verschillen (zie tabel 2-18). De kinderwens van de 
jongeren is groter dan deze van de oudere jongvolwassenen (r=-0.086). Zo 
blijkt dat de 18- tot 27-jarigen gemiddeld 2.22 kinderen willen, terwijl de 28-
plussers slechts 2.06 kinderen willen. De jongere respondenten willen dus 
iets meer kinderen dan de oudere jongvolwassenen. Dit uit zich in de 
vaststelling dat de 28-plussers vaker geen of één kind willen en de jongere 
respondenten vaker 2 kinderen of meer. Dit zou kunnen wijzen op een 
toegenomen kinderwens bij de jongere generaties. Het kan echter even goed 
wijzen op een temperen van de ambities naarmate men ouder wordt, het 
krijgen van kinderen heeft uitgesteld of ervaring met het eerste kind heeft 
opgedaan.   

 

TABEL 2-18: UITEINDELIJKE KINDERWENS NAAR LEEFTIJDSGROEPEN (AANTAL KINDEREN) 
 geen 

kinderen 
1 kind 2 

kinderen 
3 

kinderen 
4 

kinderen 
5 

kinderen 
en meer 

Uiteindelijke 
kinderwens 

(aantal 
kinderen) 

18-27 jaar 6.8 9.2 52.0 21.0 8.7 2.2 2.22 
28-36 jaar 10.2 15.6 44.6 20.3 6.5 2.8 2.06 
Totaal 8.5 12.4 48.4 20.7 7.6 2.5 2.14 

χ²=55.8; df=5; p=0.00 
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2.4 De baksteen 

Uit de bevraging blijkt dat vier op de tien jongvolwassenen, 18 tot 36 jaar 
oud,  al eigenaar is van een woning (zie tabel 2-19). Zestig procent heeft nog 
geen huis gekocht maar daarvan is 82% dat wel van plan. Het gezegde dat 
Belgen een baksteen in hun maag hebben, klopt dus nog steeds. 

 

Profiel van de huiseigenaar 

Slechts 18% van de jongeren die nog geen huiseigenaar is, wenst geen huis 
te kopen. Deze wens om een eigen woning te bezitten is sterk afhankelijk van 
de woonsituatie. De droom om een huis te kopen is groter bij de jongeren die 
samenwonen met een partner dan bij de alleenwonenden (Feijten & Mulder, 
2002; De Sloovere, 2005b). Ook mannen en hogergeschoolden willen liever 
een huis kopen dan respectievelijk vrouwen en lagergeschoolden. Het effect 
van de scholing dient hier hoogstwaarschijnlijk geïnterpreteerd als een 
kwestie van koopkracht. 

De huidige eigenaars en niet-eigenaars onderscheiden zich duidelijk van 
elkaar qua leeftijd. De eigenaars zijn gemiddeld 32 jaar oud, de niet-
eigenaars 25 jaar oud. De eigenaars hebben hun huis gekocht toen ze 
gemiddeld 26 jaar oud waren. De jongvolwassenen die nog geen woning 
gekocht hebben, willen dit doen op 29-jarige leeftijd. Bijna alle eigenaars, 
93%, heeft een hypothecaire lening afgesloten om hun woning te betalen en 
de gemiddelde termijn waarop zij hun lening afbetalen is 30 jaar. De 
kandidaat kopers zullen ook bijna allemaal een lening afsluiten en zijn van 
plan die op gemiddeld 30 jaar af te betalen.  

 

TABEL 2-19: EIGENAAR WONING? 
 Eigenaar (31.5 jaar) 

39.5% 
Geen eigenaar (25.4 jaar) 

60.5% 
Wil huis kopen (%) -- 81.9 

Gemiddelde leeftijd huis kopen 26.0 29.1 

% dat lening (zal) aangaat(n) 93.0 95.0 

Termijn lening (in jaren) 29.7 30.0 

 

 

Huiseigendom treedt minder op bij laaggeschoolden, werklozen, studenten 
en arbeiders dan bij respectievelijk hoger geschoolden, werkenden en 
bedienden en zelfstandigen, ook na controle voor de leeftijd; nogal evidente 
verbanden die veel met de koopkracht te maken hebben. De vaststelling van 
het eerste deelrapport dat het kopen van een woning en het krijgen van 
kinderen vaak samen voorkomen, blijkt ook uit deze analyse. Er blijkt een 
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sterk verband te zijn tussen het kopen van een woning en het hebben van 
kinderen (Feijten & Mulder, 2002; De Sloovere, 2005b). Mensen die kinderen 
hebben, zijn vaker eigenaar van een woning dan mensen die geen kinderen 
hebben. Meer dan zeven op tien jongvolwassenen die een kind hebben, zijn 
eigenaar van een woning tegen slechts een vijfde van de jongeren die (nog) 
geen kinderen hebben (Zie tabel 8 en 24 in bijlage en tabel 2-20). Mulder 
(Mulder, 1997) stelde vast dat men het kopen van een woning uitstelt tot 
men een vaste relatie heeft, zowel gehuwd als ongehuwd. Er is inderdaad een 
samenhang tussen enerzijds het hebben van een partner en de burgerlijke 
stand en anderzijds het eigenaarschap van een woning. Jongvolwassenen die 
een vaste partner hebben en gehuwden zijn vaker eigenaar van een woning 
dan jongeren zonder vaste partner en ongehuwden (Feijten & Mulder, 2002; 
De Sloovere, 2005b). 

Ook naar levensbeschouwing zijn er verschillen, in die zin dat de kern- en 
randgelovigen vaker een eigen woning bezitten dan de andere op basis van 
levenbeschouwing onderscheiden groepen. Wat het huiseigendom betreft, 
tekenen zich eveneens regionale verschillen af. Brusselaars zijn minder vaak 
eigenaar van hun woning dan de inwoners van het Vlaams en het Waals 
Gewest. Dit stemt overeen met de verschillen die we vaststellen met 
betrekking tot de woonomgeving. Stedelingen, en dan voornamelijk mensen 
die in het centrum van de stad wonen, zijn minder vaak eigenaar dan 
dorpelingen. 

 

TABEL 2-20:  PROFILERING VAN JONGVOLWASSENEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN EEN EIGEN 

WONING EN DIE WILLEN VERHUIZEN– KENMERKEN DIE DISPROPORTIONEEL 

AANWEZIG ZIJN 
Eigenaar van woning Wil verhuizen 
Man  
Hoogggeschoold Hooggeschoold 
 twijfelend gelovig, ongelovig, niet 

geïnteresseerd in levensbeschouwing 
Dorp  Stad 
Vlaanderen/Wallonië Brussel 
Kinderen  
 Geen eigenaar van eigen woning 
Heeft partner Heeft geen partner 
Gehuwd   

 

 

2.5 Honkvast of wereldburger 

Dit brengt ons bij het laatste aspect van de gezinssituatie, namelijk de 
verhuisintentie. Bijna zes op tien jongvolwassenen (59%) wil in de toekomst 
verhuizen. Deze jongeren zijn gemiddeld 26.6 jaar oud. Vier op tien 
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jongvolwassenen wil niet (meer) verhuizen. Zij zijn iets ouder, namelijk 29.5 
jaar, en dus al verbazend sterk gesetteld. 

De redenen die ze aanhalen om te blijven wonen waar ze nu wonen, zijn op 
de eerste plaats, het feit dat men de woning heeft gekocht, op de tweede 
plaats de ruimte die zij biedt (zie tabel 2-21). Andere belangrijke redenen zijn 
de nabijheid van de familie, het feit dat de woning geschikt is voor de 
kinderen en de nabijheid of gemakkelijke verbinding naar het werk.  

De belangrijkste redenen om te verhuizen zijn daarvan de afspiegeling: de 
zoektocht naar meer ruimte, naar een betere verbinding naar het werk, naar 
een meer geschikte plek voor de kinderen. Jongeren met een partner en 
kinderen halen vaker de kinderen aan als reden om te verhuizen. Jongeren 
zonder partner en zonder kinderen halen vaker het werk aan om te 
verhuizen. Vooral jongeren die nog nooit gewerkt hebben tonen een grote 
bereidheid om te verhuizen in functie van hun toekomstige job.  

 

TABEL 2-21: REDENEN OM TE VERHUIZEN EN OM TE BLIJVEN WONEN 
 

O
m

w
ill

e 
va

n
 k

in
de

re
n

 

O
m

w
ill

e 
va

n
 w

er
k 

O
m

w
ill

e 
va

n
 r

u
im

te
 

O
m

w
ill

e 
va

n
 

w
on

in
gp

ri
jz

en
 

O
m

 d
ic

h
t 

bi
j f

am
ili

e 
te

 
w

on
en

 

O
m

 v
an

 m
ijn

 o
u

de
 d

ag
 t

e 
ge

n
ie

te
n

 

A
n

de
re

 r
ed

en
en

 

Ik
 h

eb
 h

ie
r 

ee
n

 h
u

is
 

ge
ko

ch
t 

G
oe

de
 t

re
in

, b
u

s 
of

 
m

et
ro

ve
rb

in
di

n
g 

m
et

 w
er

k 

Reden van verhuizen 18.1 20.1 34.4 14.5 6.3 14.3 35.1 NVT NVT 

Reden om te blijven 23.3 23.4 30.6 12.5 28.1 NVT 28.2 39.3 9.7 

 

Profiel van de jongeren die willen verhuizen 

De verhuisintentie is groter bij de hogergeschoolden dan bij de 
lagergeschoolden (zie tabel 2-20). De kern- en randgelovigen zijn honkvaster 
dan de andere levensbeschouwelijke groepen. Zij blijven liever wonen op hun 
huidige woonplaats. Studenten en werklozen zijn mobieler dan de 
werkenden. Dit kan verklaard worden doordat zij vaker een verblijfplaats 
huren in plaats van een huis gekocht te hebben. De verhuisintentie van 
mensen die eigenaar zijn van een woning is immers veel lager dan mensen 
die (nog) geen huis gekocht hebben. 37% van de eigenaars wil in de toekomst 
verhuizen tegen 73% van de niet-eigenaars (zie tabellen 24 en 25 in bijlage). 

De verhuisintentie is ook verschillend naargelang de woonplaats van de 
respondenten. We bekijken hier twee indicatoren van de woonplaats, 
namelijk het gewest waar men woont en de beschrijving door de respondent 
zelf van zijn woonplaats als stadscentrum, rand van de stad, dorpskern of 
buiten de dorpskern.  
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De verhuisintentie van Brusselaars is hoger dan deze van Vlamingen en 
Walen (meer dan acht op tien Brusselaars wil in de toekomst verhuizen; 54% 
van de Vlamingen en 59% van de Walen heeft de intentie in de toekomst te 
verhuizen) en mensen die in het stadscentrum wonen zijn minder honkvast 
dan mensen die in een dorp wonen. 75.4% van de stedelingen wil verhuizen 
tegen 63.6% van de mensen die in de rand van de stad wonen, 54.6% in de 
dorpskern en 48.1% van mensen die buiten de dorpskern wonen. Deze twee 
factoren blijven een autonoom effect hebben, ook na controle voor elkaar.  

In het vorige deel zagen we reeds dat Brusselaars en mensen die in de 
stadskern wonen, minder vaak eigenaar zijn van een woning. Dit zou een 
verklaring kunnen bieden voor de vaststelling dat Brusselaars en stedelingen 
in het algemeen een hogere verhuisintentie hebben. Dit blijkt echter niet het 
geval te zijn. Ook na controle voor het al dan niet eigenaar zijn van een 
woning, blijft de invloed van het gewest en de woonomgeving bestaan. We 
kunnen dus stellen dat Brusselaars en stedelingen, ongeacht het 
wooneigenaarschap, minder honkvast zijn. 

Dat stedelingen en Brusselaars mobieler zijn, wil echter niet zeggen dat ze de 
stad of Brussel willen inruilen voor een meer landelijke omgeving9 (De 
Sloovere, 2005b). Ondanks de verhuisintentie van de jongvolwassenen, is het 
merendeel niet van plan om van woonomgeving te veranderen. Meer dan 
zeven op tien Brusselaars die willen verhuizen willen in de stad (30%) of in 
de rand van de stad (42%) gaan wonen (tabel 2-22). Dit is veel in vergelijking 
met de totale jongvolwassen bevolking waarvan slechts respectievelijk 18% 
en 31% naar een stadskern en rand van een stad willen verhuizen. Slechts 
9% van de Brusselaars wil naar een dorpskern verhuizen, terwijl dit in de 
totale bevolking op 18% ligt. Een woonplaats buiten een dorpskern ligt in 
vergelijking hiermee iets beter in de markt bij de Brusselaars. Hiertegenover 
staat dat Vlamingen en Walen een woonplaats in een dorp verkiezen boven 
de stad. Vooral Walen prefereren buiten de dorpskern te gaan wonen.  

 

 

 

 

                                          
9  Dat stedelingen vaker willen verhuizen kan te wijten zijn aan de samenstelling 

van het huishouden en de daaraan gekoppelde levensstijl.  
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TABEL 2-22:  PLAATS VAN BESTEMMING NA VERHUIZEN NAAR GEWEST EN WOONOMGEVING 

(RIJPERCENTAGES) 
Huidige woonplaats naar 

dorps-
kern 

naar 
buiten 

dorpskern 

naar stad naar rand 
van de 

stad 

naar 
buiten-

land 
Gewest P=0.00 P=0.00 P=0.00 P=0.00 P=0.00 
Brussels hoofdstedelijk gewest 8.7 19.4 30.3 42.0 27.2 
Vlaams gewest 19.2 39.8 17.3 29.4 18.5 
Waals gewest 21.4 44.1 10.3 26.4 19.2 
Woonomgeving P=0.00 P=0.00 P=0.00 P=0.00 Ns 
Stadscentrum 13.3 22.7 31.5 35.3 21.1 
Rand van de stad 13.0 33.0 15.3 45.6 19.7 
Dorpskern 33.4 38.8 11.8 16.6 20.1 
Buiten dorpskern 14.3 57.2 11.5 19.3 20.1 
Totaal 18.0 37.6 17.5 30.6 20.2 

 

Naar woonomgeving vinden we dezelfde tendensen terug. Jongeren die in de 
stadskern wonen, verkiezen te verhuizen naar een stad of de rand van een 
stad. Inwoners van een rand van een stad die willen verhuizen, prefereren in 
de rand van een stad te blijven wonen. Verhuizen naar een dorp zit er bij de 
stedelingen niet in. Omgekeerd wensen dorpelingen in een dorp te blijven 
wonen. Een derde van de jongeren die in een dorpskern woont en wil 
verhuizen, wenst in een dorpskern te blijven wonen en 57% van de jongeren 
die buiten een dorpskern woont, verkiest deze woonomgeving niet te 
verlaten. De meeste mensen hebben dus een duidelijke voorkeur voor de stad 
of het platteland, en tussen de twee wordt niet meer zo veel geruild. 
Stedelingen blijven weliswaar niet noodzakelijk in de stadskern wonen. Na de 
komst van kinderen lijkt de rand van de stad velen van hen aantrekkelijker. 

 

En de rest van hun leven... 

We hebben de jongeren die willen verhuizen ook gevraagd “waar ze denken 
dat hun verdere leven zich zal afspelen”. Ondanks de verhuisintentie van 
deze groep jongeren, verkiest respectievelijk 13% en 22% toch zijn leven in 
dezelfde gemeente en provincie door te brengen. Eveneens 22 procent wil 
verder weg van de huidige stek gaan wonen, maar wil wel in België blijven. 
17% ziet zichzelf zijn toekomstige leven wel ergens binnen de Europese 
grenzen doorbrengen en 15% elders in de wereld. 
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TABEL 2-23:  PLAATS OM VERDERE LEVEN DOOR TE BRENGEN (ENKEL DIEGENEN DIE WILLEN 

VERHUIZEN) 
Waar verdere leven doorbrengen? % (enkel diegenen die 

willen verhuizen) 
% (iedereen) 

In dezelfde gemeente 13.2 50.2 
Dezelfde provincie 22.1 12.7 
Hetzelfde gewest 10.8 6.2 
In België 22.3 12.8 
In Europa 16.5 9.5 
Elders op de wereld 15.1 8.7 
Totaal  100.0 (n=2703) 100.0 (n=4650) 

 

Dit betekent toch dat 53.9% van de jongvolwassenen die willen verhuizen, 
minstens van gewest wil of zelfs denkt te veranderen (België, Europa of 
elders in de wereld) om zijn verdere leven door te brengen. 46.1% wil niet 
buiten het eigen gewest gaan wonen. Het feit dat 31.6% van de 18- tot 36-
jarigen die willen verhuizen zich best kan voorstellen de rest van het leven in 
een ander Europees land of op een ander continent door te brengen, past 
toch niet meer bij het beeld van de honkvaste Belg. Er is weliswaar de 13% 
die niet weg wil uit de eigen gemeente en de 22% die niet weg wil uit de eigen 
provincie, maar meer dan drie op tien beschouwt Europa en de wereld nu als 
de mogelijke setting van hun verdere leven. Globalisering is duidelijk 
doorgedrongen in de levensperspectieven van de jongvolwassenen.  

Wanneer we kijken naar de elementen die deze mobiliteit bepalen, blijkt dat 
het voornamelijk gaat om jongvolwassenen die zich nog niet gesetteld 
hebben. Het gaat om studenten10, jongeren zonder partner, die alleenwonen, 
die geen kinderen hebben en nog geen huis gekocht hebben. Het gaat dus 
om de sociaal nog ongebonden jongeren en dat ongebonden zijn uit zich ook 
in de overtuiging of het gevoel dat men zijn geboorteland achter zich kan 
laten om elders in de wereld zijn geluk te beproeven. Naarmate 
gezinsengagementen worden aangegaan vernauwt ook de geografische einder 
zich. De jongeren die hun huidige woonplaats willen inruilen voor de wijde 
wereld, beschrijven zichzelf ook vaker als vrijzinnig, wonen vaker in het 
centrum van de stad en in Brussel11. De stadslucht opent brede einders.  

 

 

 

 

 

                                          
10  Invloed van universitairen vs laaggeschoolden valt weg na controle voor al dan 

niet student  
11  Er zijn geen verschillen naar leeftijd, geslacht en onderwijsniveau. 
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TABEL 2-24:  PROFILERING VAN JONGVOLWASSENEN DIE LATERE LEVEN WILLEN 

DOORBRENGEN IN BELGIË, EUROPA OF ELDERS IN DE WERELD – KENMERKEN 

DIE DISPROPORTIONEEL AANWEZIG ZIJN 
Wil latere leven doorbrengen in België, Europa of elders in de wereld 
Universitaire studenten 
Die alleenwonen 
Geen partner hebben 
Zichzelf omschrijven als vrijzinnig  
In Brussel wonen 
Of in een stadskern of rand van een stad 

 

3 Levensstijl en toekomstperspectieven 

Vooraleer we kijken naar de toekomstperspectieven en de 
levensstijlverwachtingen van de jongvolwassenen, gaan we na of deze wel 
met de toekomst bezig zijn (Vinken e.a., 2002: p35). Uit tabel 3-1 blijkt dat 
vooral de financiële kant van de toekomst de jongvolwassenen bezig houdt. 
De spaarwoede, kenmerkend voor de Belgische bevolking in haar geheel, 
heeft ook de jongvolwassenen al stevig te pakken. Niet minder dan twee 
derde (66%) van hen vindt het belangrijk te sparen voor ‘moeilijke’ tijden. 
Meer dan zes op tien vindt het belangrijk nu geld opzij te leggen voor de oude 
dag (61%). Op dat vlak zijn de jongvolwassenen dus wel bijzonder 
vooruitziend.  

Hun algemene toekomstplannen liggen minder vast. Een kwart tot een derde 
van de jongeren stelt dat het zijn toekomstig leven al redelijk goed heeft 
uitgestippeld en in elk geval erg begaan is met het maken van 
toekomstplannen. Ongeveer een even grote proportie verklaart dat echter 
niet te doen. Dit wil niet zeggen dat jongeren de toekomst op zich laten 
afkomen. Meer dan de helft van de jongeren (53%) zegt wel bezig te zijn met 
de toekomst en is van mening dat de toekomst niet vanzelf komt, maar dient 
te worden voorbereid.  

 

TABEL 3-1: VOORUITZIENDHEID (FREQUENTIES) 
 -- +/- ++ 
- Ik vind het belangrijk zo vroeg mogelijk 

toekomstplannen te maken 
29.5 40.6 29.9 

- Ik ben heel erg bezig met het maken van plannen 
voor mijn toekomst 

25.3 42.0 32.6 

- Het verdere verloop van mijn leven heb ik redelijk 
goed uitgestippeld 

32.7 43.8 23.5 

- Ik vind het belangrijk nu te sparen voor 'moeilijke' 
tijden 

9.0 24.9 66.1 

- Ik hou me niet bezig met mijn toekomst, de 
toekomst komt vanzelf 

52.9 25.9 21.2 

- Ik vind het belangrijk nu geld opzij te leggen voor 
mijn oude dag 

12.9 25.9 61.2 

Eigenwaarde=2.74; R²=45.6% 
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Er zijn duidelijke regionale verschillen in de vooruitziendheid van 
jongvolwassenen. Jongeren uit Wallonië plannen het sterkst vooruit, 
Vlaamse jongeren het minst. Brusselse jongeren nemen hier een 
middenpositie in. Het gaat in elk geval om een jongvolwassenbevolking 
waarvan een derde al gedetailleerde toekomstplannen heeft, meer dan de 
helft met de toekomst bezig is en twee derde al spaart of financieel plant voor 
de toekomst. Van een no future generation is geen sprake. Opvallend is 
veeleer de zorg om te sparen voor moeilijke tijden en voor de oude dag. 
Pensioenen en zorgverzekering zijn duidelijk niet alleen de zorg van de 
middelbare leeftijd en de oudere bevolking.  

Het lijkt in elk geval verantwoord dieper in te gaan op de toekomstvisie van 
deze vooruitziende jongvolwassenen.       

 

3.1 Houdingen ten opzichte van familie en gezin 

We kijken eerst naar de plaats die gezin en kinderen in die toekomstvisie 
bekleden. 

 

3.1.1 De gezinsoriëntatie 

De gezinsoriëntatie werd gemeten op basis van zes stellingen (zie Tabel 3-2). 
Daaruit blijkt dat 85% van de jongvolwassenen het eens is met de uitspraak 
“mijn gezin is of zal voor mij het belangrijkste (zijn) wat er is in het leven”. 
Bijna acht op tien jongeren kunnen zich best inbeelden dat ze hun hele leven 
bij dezelfde partner zullen blijven. Voor meer dan zeven op tien jongeren 
geeft het idee van ‘huisje, tuintje, kinderen’ hen een goed gevoel en ongeveer 
evenveel jongeren zijn het er niet mee eens dat je als alleenstaande veel meer 
leuke dingen kan doen dan als koppel.  

Het is overduidelijk dat het gezin centraal staat in het leven van de overgrote 
meerderheid van de jongvolwassen. Bovendien blijkt voor slechts één op tien 
een vrijgezellenbestaan een interessante levensstijl; en een even kleine groep 
is van mening dat de vrijheid die je in een LAT-relatie hebt alleen maar 
voordelen oplevert. Meer dan 60% is het daar niet mee eens, een kwart 
spreekt zich er niet over uit12.  

Of deze generatie het gezin nog beschouwt als “hoeksteen van de 
samenleving” werd niet gevraagd, maar het is overduidelijk dat zij het gezin 

                                          
12  Op basis van deze zes stellingen construeerden we een schaal die de houding ten 

opzichte van de traditionele samenlevingsvormen meet (eigenwaarde 2.77; 
R²=46.1). Deze schaal loopt van 0 tot 100 waar een score van 0 betekent dat men 
voorstander is van eerder alternatieve vormen van samenleven en 100 dat men 
de traditionele samenlevingsvormen verkiest. 
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beschouwt als de hoeksteen van hun persoonlijke leven. Deze 
gezinsoriëntatie is het sterkst aanwezig bij Waalse jongeren. Bij Brusselse en 
Vlaamse jongeren is deze oriëntatie minder sterk aanwezig. 

 

TABEL 3-2:  GEZINSORIËNTATIE EN AANVAARDBAARHEID VAN BUITENECHTELIJKE RELATIE 

(FREQUENTIES) 
 -- +/- ++ 
Gezinsoriëntatie    
- Ik kan me niet inbeelden dat ik mijn hele leven bij 

dezelfde partner zou blijven 
78.5 14.8 6.6 

- Een vrijgezellenbestaan lijkt me een interessante 
levensstijl 

63.3 26.3 10.3 

- De vrijheid die je hebt in een LAT-relatie (vaste 
relatie zonder bij elkaar te wonen) levert alleen maar 
voordelen op 

63.9 26.7 9.4 

- Als alleenstaande kan je veel meer leuke dingen 
doen, dan als koppel 

72.6 19.5 8.0 

- Mijn gezin is / zal voor mij het belangrijkste (zijn) 
wat er is in het leven 

3.8 11.2 85.0 

- Het idee van 'huisje, tuintje, kinderen' geeft me een 
goed gevoel 

9.9 18.3 71.7 

Aanvaardbaarheid buitenechtelijke relatie -- +/- ++ 
- Het is aanvaardbaar dat getrouwde mensen een 

verhouding hebben 
78.9 15.3 5.8 

- Iemand die een serieuze relatie heeft, mag 
daarnaast ook nog een seksuele relatie hebben met 
een andere partner 

83.8 11.2 5.0 

 

 

3.1.2 Aanvaardbaarheid van buitenechtelijke relatie 

Die centraliteit van het gezin gaat overigens gepaard met een vrij grote 
consensus over de seksuele exclusiviteit van relaties. Een grote meerderheid 
van de respondenten vindt het onaanvaardbaar dat getrouwde mensen een 
verhouding hebben en is van mening dat iemand met een serieuze relatie  
daarnaast geen seksuele relatie mag hebben met een andere partner. Slechts 
5 à 6 procent vindt dergelijke relaties aanvaardbaar. 

 

3.1.3 Een herinterpretatie van de traditie 

De vaststellingen betreffende het grote belang van het gezin en de 
exclusiviteit van romantische relaties, kunnen een traditionele houding laten 
vermoeden. Zo’n omschrijving vat echter niet het denken en voelen van de 
bestudeerde jongvolwassenen. Een ruime meerderheid van de respondenten 
(84%) is bijvoorbeeld van oordeel dat kinderen in een stiefgezin een goede 
opvoeding kunnen krijgen; bijna twee derde vindt dat kinderen gerust 
opgevoed kunnen worden door personen die niet hun echte ouders zijn (zie 
tabel 3-3). De stelling dat een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen 
onaanvaardbaar is, wordt verworpen door 63% van de jongvolwassenen. 
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Slechts een vijfde (19%) van de jongeren vindt een homo- of lesbisch huwelijk 
onaanvaardbaar. Voor het éénoudergezin zijn er ongeveer evenveel 
voorstanders als voor het homoseksuele moeder- en vaderschap. 53% van de 
jongvolwassenen vindt een éénoudergezin evengoed als een gezin met twee 
ouders. Er zijn daarentegen wel minder tegenstanders van het éénoudergezin 
dan van het homoseksuele vader- en moederschap. Terwijl slechts twee op 
tien jongeren het éénoudergezin verwerpt, vindt drie op tien jongeren dat de 
opvoeding van een kind door twee vrouwen of twee mannen minder goed is 
dan door een man en een vrouw13. Er zijn bovendien geen regionale 
verschillen wat deze houding betreft. 

Op dit punt is vergelijkbaar materiaal beschikbaar dat betrekking heeft op de 
Vlaamse bevolking in haar geheel. Als we enkel de jongvolwassenen uit het 
Vlaamse Gewest vergelijken met de totale Vlaamse bevolking blijkt dat de 
jongvolwassenen veel toleranter staan tegenover een homohuwelijk dan de 
Vlaamse bevolking in haar geheel. Terwijl slechts 13% van de Vlaamse 
jongvolwassenen een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen 
onaanvaardbaar acht, is een derde van de Vlamingen van mening dat een 
een homohuwelijk geen goede zaak is; evenveel Vlamingen vinden het wel 
een goede zaak (Corijn, 2004).  Bij de algemene Vlaamse bevolking staat ook 
slechts 34% positief tegenover het homoseksuele moeder- en vaderschap 
(Corijn, 2004). De Vlaamse jongvolwassenen staan duidelijk positiever 
tegenover ouders van hetzelfde geslacht. 52% van de Vlaamse 
jongvolwassenen is van oordeel dat twee vrouwen of twee mannen net zo 
goed een kind kunnen opvoeden als een man en een vrouw. Maar er zijn ook 
tegenstanders van het homoseksuele moeder- en vaderschap. 17% van de 
Vlaamse jongvolwassenen is van mening dat het opvoeden van een kind 
beter gebeurt door een man en een vrouw dan door twee vrouwen of twee 
mannen. Waarschijnlijk groeit over de tijd en met de generaties een grotere 
aanvaarding van homoseksueel ouderschap.  

 

 

 

 

                                          
13  Van al deze uitspraken construeerden we een schaal met een minimumscore van 

0 en maximumscore van 100. Een lage score betekent dat men voorstander is 
van een opvoeding van kinderen in een traditioneel gezin, een hoge score 
betekent dat men niet tegen de opvoeding van kinderen is in alternatieve 
gezinsvormen. 
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TABEL 3-3:  OPVOEDING VAN KINDEREN IN VERSCHILLENDE HUISHOUDENSTYPES 

(FREQUENTIES) 
 -- +/- ++ 
- Twee vrouwen of twee mannen kunnen net zo 

goed een kind opvoeden als een man en een 
vrouw 

30.6 24.1 45.3 

- Een gezin met één ouder kan net zo goed zijn 
als een gezin met twee ouders 

21.1 32.1 46.8 

- Kinderen kunnen gerust opgevoed worden 
door personen die niet hun  echte ouders zijn 

9.9 25.3 64.8 

- Een huwelijk tussen twee mannen of twee 
vrouwen is onaanvaardbaar 

63.1 17.8 19.1 

- In een stiefgezin kunnen kinderen een goede 
opvoeding krijgen 

1.9 14.1 84.0 

 

We stellen dus vast dat gezin en trouw uitermate belangrijke waarden zijn 
voor de jongvolwassenen maar dat er tegelijkertijd een zeer grote 
aanvaarding is van “alternatieve” vormen van ouderschap. De traditionele 
notie van het gezin wordt duidelijk geherinterpreteerd. Een gezin is een 
sterk, tijdvergend en exclusief engagement tussen personen die (eventueel) 
verantwoordelijkheid opnemen voor kinderen. Die verantwoordelijkheid kan 
voor grote groepen echter even goed worden genomen door een homo- of 
lesbisch koppel, door stiefouders of een alleenstaande ouder.    

 

3.1.4 Traditionalisme? 

Om de houding tegenover traditie verder te onderzoeken, legden we de 
jongvolwassenen tien stellingen voor die peilen naar verschillende aspecten 
van een meer traditiegebonden levenswijze (zie tabel 3-4). Daaruit blijkt dat 
zij vooral veel belang hecht aan de tradities of rituelen die het gezin en de 
familie verenigen. Zo vindt meer dan zeven op tien jongvolwassenen het 
belangrijk om familiefeesten in ere te houden en om samen te komen met de 
familie na een begrafenis. Meer dan twee derde is van oordeel dat kerstmis 
altijd gevierd moet worden in familieverband. Ook aan een meer alledaags 
ritueel als het samen eten met het gezin wordt veel belang gehecht. 62% 
vindt dat die traditie moet worden gerespecteerd. Dit bevestigt nogmaals het 
grote belang dat wordt gehecht aan samenleven, huwelijk, gezin en familie. 
De wijze waarop het gezin mag en kan worden samengesteld is sterk 
veranderd over de tijd, maar het belang dat aan dat engagement wordt 
gehecht blijkt niet afgenomen, integendeel, zelfs de rituelen waarop dat 
engagement en die verbondenheid kunnen worden beleefd en vernieuwd, 
worden door de overgrote meerderheid van de jongvolwassenen heel 
belangrijk geacht.   
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TABEL 3-4: TRADITIONALISME (FREQUENTIES) 
 -- +/- ++ 

- Zondag is familiedag 35.2 37.2 27.6 
- Kerstmis zou altijd gevierd moeten worden in 

gezelschap van je familie 
12.2 20.5 67.2 

- Het is belangrijk om familiefeesten in ere te houden 6.1 22.6 71.3 
- Samen eten met het gezin is een traditie die nageleefd 

zou moeten worden 
10.9 27.4 61.6 

- Ik zal later mijn kinderen laten dopen, ook al ben ik 
niet gelovig, de traditie telt 

38.0 22.4 39.6 

- Ik vind het belangrijk dat mensen na een begrafenis 
met de familie samenkomen 

9.0 20.4 70.6 

- Zondag is rustdag 27.3 26.0 46.7 
- Zaterdag is winkeldag 50.8 29.9 19.3 
- Vrijdag is visdag 78.5 16.1 5.4 
- Verjaardagen, geboortes, …zonder cadeautjes zijn 

geen echt feest 
32.6 24.6 42.8 

 

Tradities lijken vooral belangrijk als zij rechtstreeks verband houden met het 
beleven en revitaliseren van gezins- en familieverbanden. Als dat niet 
rechtstreeks het geval is, neemt de steun ervoor snel af. Zo is men 
bijvoorbeeld sterk verdeeld over het geven van cadeautjes bij verjaardagen, 
geboortes en andere gelegenheden. 43% van de respondenten beschouwt dat 
als een voorwaarde om er een echt feest van te maken, 33% verwerpt die 
stelling. Er zijn evenveel voor- als tegenstanders van het doopsel als traditie. 
Ongeveer vier op tien jongeren zal zijn kinderen laten dopen, ook al zijn ze 
niet gelovig. Evenveel jongeren zijn niet van plan deze traditie in ere te 
houden.  

De idee van een traditionele weekindeling, die aan specifieke dagen een 
bepaalde kleur of betekenis geeft, vindt nog minder aanhang. Enkel voor de 
zondag geldt dat nog enigszins. Deze dag wordt door bijna de helft van de 
jongeren (47%) ervaren als rustdag. Iets meer dan een kwart (28%) 
beschouwt zondag als een familiedag. In vergelijking met een onderzoek uit 
1988 waarin een gelijkaardige vraag werd gesteld14, is het dagcontrast sterk 
afgenomen. Zo blijkt uit het onderzoek van 1988 bij Vlamingen dat 66% van 
de 21- tot 36-jarigen zondag als een rustdag beschouwde, terwijl voor 61% 
zondag een familiedag was. Dit is voor de jongvolwassenen 16 jaar later niet 
meer het geval. Respectievelijk 42% en 25% van de 21- tot 36-jarige 
Vlamingen vindt zondag een rustdag en een familiedag. Slechts 19.3% van 
de ondervraagden beschouwt zaterdag als een winkeldag. Uit Vlaamse 
tijdsbudgetgegevens van 1999 blijkt nochtans dat zaterdag voor 39.4% van 
de 18- tot 36-jarige Vlamingen in feite wel een winkeldag is (Glorieux e.a., 
2002). De oude katholieke traditie van “vrijdag visdag” is bijna volledig 
verdwenen. Slechts 5% van de jongeren gaat akkoord met die stelling.  

                                          
14  De respondenten konden de stelling “zondag is familiedag” beoordelen met vijf 

antwoordcategorieën van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’ 
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Bij deze tradities en rituelen zijn er een aantal die aan godsdienstige feesten 
verbonden zijn. Het zal dan ook niemand verbazen dat er grote verschillen 
zijn naar de levensbeschouwelijke zelfplaatsing van de jongeren. Ongeveer de 
helft van de gelovig katholieken, zowel kerks als niet kerks, en de 
jongvolwasssenen die twijfelen maar zich toch min of meer christelijk 
noemen, zou zijn kinderen laten dopen. Dat is meer dan bij de andere 
groepen. Toch stellen we vast dat ook de niet-gelovigen en vrijzinnigen het 
doopsel blijven beschouwen als een relevant transitieritueel. Een kwart van 
de vrijzinnigen en de ongelovigen zou zijn kinderen laten dopen,  ter wille van 
de traditie. Van diegenen die niet in levensbeschouwing geïnteresseerd zijn, 
zou zelfs een derde zijn kinderen toch nog laten dopen. Een grote 
meerderheid (70 à 80%) van de kern- en randgelovigen en twijfelende 
katholieken beschouwt kerstmis als een familiefeest. Maar ook ongeveer de 
helft van de vrijzinnigen en niet-gelovigen is van mening dat kerstmis altijd 
gevierd zou moeten worden in gezelschap van de familie15. Tenslotte 
vermelden we nog dat Waalse jongvolwassenen iets meer belang hechten aan 
(gezins)tradities dan Vlaamse en Brusselse jongeren. 

 

Besluit 

Uit de beschrijving van hoe jongeren hun toekomst zien en wat hun 
houdingen zijn ten opzichte van familie en gezin, blijkt dat het gezin een zeer 
centrale plaats bekleedt in het levensperspectief van de jongvolwassenen. Het 
gezin is een dominante waarde. Volgens de overgrote meerderheid van de 
jongeren dienen relaties seksueel exclusief te zijn en gekenmerkt door trouw. 
Een zeer ruime meerderheid kan zich trouwens gemakkelijk een levenslange 
relatie met één levensgezel voorstellen. We leven weliswaar in een 
samenleving waarin veel samenlevingsrelaties op een scheiding eindigen, 
maar een levenslange, seksueel exclusieve relatie met één persoon, blijft het 
ideaal van de overgrote meerderheid van de jongvolwassenen. Dat gezin is 
echter geen traditioneel gegeven. De ondervraagde jongvolwassenen staan 
immers vrij tolerant tegenover de opvoeding van kinderen in niet-traditionele 
gezinnen en tegenover het homohuwelijk. Het lijkt dan ook niet verantwoord 
van traditionalisme te spreken. Het is ook opvallend dat tradities nog relatief 
weinig steun vinden, tenzij ze rechtstreeks van belang zijn voor het 
bevestigen en revitaliseren van gezins- en familiebanden. Sommige 
sociologen stellen dat tradities verloren gaan en dat het vasthouden aan 
tradities daarom aanleiding geeft tot traditionalisme, het bewust en 
hardnekkig vasthouden aan tradities, niet meer als een vanzelfsprekendheid, 
maar als een bewuste, politiek exclusieve keuze (bv. Giddens, 1990). Op het 
hier onderzochte domein vinden we daar weinig sporen van. Veel opvallender 

                                          
15  Deze tien stellingen tesamen zijn een maat voor een onderliggend concept, dat 

we ‘traditionalisme’ noemen (eigenwaarde=3.1; R²=31.2). Deze schaal loopt van 0 
tot 100 waar 0 betekent dat men weinig belang hecht aan gezins- en 
familietradities en 100 dat men er veel belang aan hecht. 

[39] 



is het evalueren en herinterpreteren van tradities in termen van centrale 
waarden.   

Om het levensperspectief van de jongvolwassenen te verduidelijken bekijken 
we in de volgende secties een aantal andere aspecten, zoals de 
arbeidsloopbaan, de vrijetijdsbesteding, de sociale relaties en de 
toekomstverzuchtingen.  

 

3.2 De arbeidsloopbaan 

We legden de jongvolwassenen een aantal stellingen voor die peilden naar de 
soort loopbaan die zij nastreven. Daaruit blijkt dat we een onderscheid 
kunnen maken tussen een carrièregerichte loopbaan en een flexibele 
arbeidsloopbaan16 (zie tabel 3-5). 

De voorgelegde stellingen wijzen uit dat een meerderheid van de jongeren 
nogal carrièregericht en ambitieus is. Meer dan twee derde zegt dat ze op het 
vlak van werk nog heel wat doelen hebben die ze willen verwezenlijken. Zes 
op tien zegt van zichzelf dat ze wel ambitieus zijn en denken dat ze een mooie 
carrière zullen uitbouwen. 52% wil trouwens een job met veel 
promotiekansen en 48% zegt nog heel wat carrièreplannen voor de toekomst 
te koesteren.  

 

                                          
16  Een hoofdcomponentenanalyse op de tien stellingen resulteerde in twee componenten. De 

eerste component die de carrièregerichte arbeidsloopbaan omvat, heeft een eigenwaarde 
van 3.13 en verklaart 31.3% van de variantie. De tweede component, die de flexibele 
arbeidsloopbaan omvat, heeft een eigenwaarde van 2.8 en verklaart 28.2% van da 
variantie. 
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 Tabel 3-5: Persoonlijke arbeidsloopbaan (frequenties) 

 -- +/- ++ 
Carrièregerichte loopbaan    
- Ik heb nog heel wat carrièreplannen voor de toekomst 16.6 35.7 47.7 
- Ik kan van mezelf zeggen dat ik wel ambitieus ben 10.0 30.1 59.9 
- Op het vlak van werk heb ik nog heel wat doelen die 

ik wil verwezenlijken 
8.3 24.8 66.9 

- Ik wil een job met veel promotiekansen 15.5 32.9 51.6 
- Ik denk in mijn werk een mooie carrière uit te 

bouwen 
11.1 29.5 59.4 

Flexibele arbeidsloopbaan    
- Het is interessanter om geregeld van job te 

veranderen dan hetzelfde werk te blijven doen 
48.3 29.6 22.0 

- Ik zie mij niet mijn hele leven lang hetzelfde werk 
doen 

34.9 26.2 38.8 

- Ik zal tijdens mijn arbeidsloopbaan nog veel 
verschillende jobs uitoefenen 

39.2 38.0 22.8 

- Ik hoop ooit te kunnen zeggen dat ik 20 jaar of langer 
bij één en dezelfde werkgever heb gewerkt 

30.3 29.4 40.3 

- Ik denk mijn carrière te kunnen uitbouwen binnen 
hetzelfde bedrijf 

23.6 34.9 41.4 

 

Een flexibele arbeidsloopbaan ligt daarentegen minder goed in de markt. De 
meningen zijn daarover sterk verdeeld. Een groot deel van de jongeren wil 
geen flexibele loopbaan. Zo vindt 48% van de jongeren het niet interessanter 
geregeld van job te veranderen in de plaats van altijd hetzelfde werk te 
blijven doen. Slechts vier op tien jongvolwassenen hoopt ooit te kunnen 
zeggen dat ze minstens 20 jaar bij één en dezelfde werkgever hebben 
gewerkt. Een even grote proportie is van oordeel dat zij een volledige carrière 
kunnen uitbouwen binnen een en hetzelfde bedrijf. 39% denkt tijdens de 
arbeidsloopbaan niet veel verschillende jobs uit te oefenen. Toch hoopt of 
vreest een aanzienlijk aantal dat ze een flexibele loopbaan zullen hebben. 
39% van de jongeren verwacht niet een heel leven lang hetzelfde werk te 
kunnen doen en drie op tien hoopt niet langer dan 20 jaar bij dezelfde 
werkgever te blijven werken. Een kwart (24%) denkt geen carrière uit te 
kunnen bouwen binnen hetzelfde bedrijf en iets meer dan een vijfde (22%) 
vindt het bovendien interessanter om geregeld van job te veranderen en veel 
verschillende jobs uit te oefenen. Terwijl de Brusselse en Waalse 
jongvolwassenen het meest carrièregericht zijn, zijn de Vlaamse jongeren dat 
het minst. Vooral de Brusselse jongeren denken een flexibele 
arbeidsloopbaan te zullen opbouwen. Waalse jongeren verwachten dit het 
minst. Vlamingen nemen hier een tussenpositie in. 

Men hoort geregeld beweren dat de levenslange loopbaan tot het verleden 
behoort en de tijd dat men kon beginnen en op pensioen gaan bij dezelfde 
werkgever definitief voorbij is. Die kijk op de loopbaan sluit echter slechts 
gedeeltelijk aan bij de levensverwachtingen en aspiraties van de 
jongvolwassenen. Eén kwart van hen bekijkt het leven in termen van zo’n 
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flexibele, veranderlijke loopbaan. Vier op de tien hopen en rekenen 
daarentegen op een levenslange loopbaan.  

 

3.3 Vrijetijdsbesteding, media en sociaal netwerk 

Uit het voorgaande is gebleken dat het gezin en het werk een belangrijke 
plaats innemen in het (toekomstige) leven van jongvolwassenen. In dit deel 
vragen we ons af of dit tot uiting komt in het beeld dat ze hebben van hun 
toekomstige (vrije)tijdsbesteding, van de plaats die bepaalde (groepen) 
mensen zullen innemen in hun latere leven en, meer in het algemeen, van 
hun gewenste levensstijl.  

 

3.3.1 Tijdsbesteding en vrijetijdsbesteding 

Om de toekomstige tijdsbesteding en vrijetijdsbesteding van jongvolwassenen 
in kaart te brengen, vroegen we hen van 19 soorten activiteiten aan te geven 
hoe vaak ze deze zullen doen in de toekomst17. 

Meer dan 70% wil in de toekomst veel of heel veel tijd besteden aan de 
kinderen. 66% wil samen met vrienden dingen doen en 63% wil veel of heel 
veel op reis gaan. 53% neemt zich voor van in de toekomst veel of heel veel te 
werken en meer dan 50% wil ook tijd uittrekken voor sport. Gezin, reizen, 
vrienden, werk en sport zijn de dingen waaraan een grote tot zeer grote groep 
jongvolwassenen veel tot heel veel tijd wil besteden.  

Een tweede reeks vrij populaire tijdsbestedingen, waaraan 41 à 44% van de 
jongvolwassenen veel of heel veel tijd wil besteden, hebben betrekking op 
huisgezin en familie: klusjes en tuinieren, huishoudelijk werk en op bezoek 
gaan bij familie. 

Al merkelijk minder populair is de culturele zelfverwezenlijking: 
bioscoopbezoek, culturele activiteiten, bijscholing, creatieve hobby’s. 
Daaraan wil 30 à 35% veel tot heel veel tijd besteden.  

Vrijwilligerswerk, 13%, technische hobby’s (19%), maar ook de “hype” 
internet en computer (20%) hebben de laagste prioriteit. Heel wat van  de 
jongvolwassenen (36%) neemt zich voor in de toekomst weinig televisie te 
kijken. 

                                          
17  De antwoordmogelijkheden gaan van ‘heel weinig’ tot ‘weinig’ over ‘tussen beide’ 

naar ‘veel’ en ‘heel veel’. 
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TABEL 3-6: VRIJETIJDSBESTEDING IN VIER DIMENSIES 

 (heel) weinig Midden (heel) veel 

Commerciële en informele VT    
- Uitgaan in discotheken, op café gaan, … 43.6 28.0 28.4 
- Uitrusten, niets doen 40.8 38.3 20.9 
- Bioscoopbezoek 32.0 35.5 32.4 
- Samen met vrienden dingen doen 8.2 26.1 65.7 
- Televisie kijken 36.0 40.3 23.7 
- Surfen op het internet, chatten, 

computergames, … 
54.1 26.2 19.7 

- Op reis gaan, uitstapjes maken, … 12.0 25.5 62.5 
Cultuur, zelfontplooiing en verenigingsleven    
- Culturele activiteiten (naar toneel, museum, 

muziekoptredens gaan, ...) 
35.1 32.9 32.0 

- Deelnemen aan het verenigingsleven 44.7 35.1 20.2 
- Vrijwilligerswerk 59.4 27.4 13.2 
- Bijscholing (voor werk of voor privédoeleinden) 31.6 38.4 30.0 
- Creatieve hobby's (schilderen, fotografie, 

muziek, knutselen, ...) 
37.1 27.6 35.4 

- Sporten 21.5 28.2 50.2 
 (heel) weinig Midden (heel) veel 
Familiale vrijetijdsbesteding    
- Huishoudelijk werk (schoonmaken, koken, 

boodschappen doen, ...) 
22.5 36.9 40.6 

- Met de kinderen bezig zijn (verzorging, 
opvoeding, ...) 

13.1 16.6 70.3 

- Op bezoek gaan bij familieleden 16.1 40.8 43.1 
Techniek, klusjes en werken    
- Technische hobby's (aan auto of brommer 

werken, websites maken, ...) 
61.7 19.1 19.2 

- Klusjes of tuinieren (doe-het-zelf, dingen 
herstellen, ...) 

25.4 30.2 44.4 

- Werken 16.4 30.2 53.4 

 

In de voornemens betreffende de toekomstige (vrije)tijdsbesteding kunnen we 
aantal duidelijke dimensies onderscheiden18. Er tekenen zich in de plannen 
of aspiraties vier verschillende soorten tijdsbestedingsrepertoires af (zie 
bovenstaande tabel).  

De eerste dimensie groepeert commercieel aangeboden en informele 
vrijetijdsactiviteiten zoals uitgaan, bioscoopbezoek, samen met vrienden 
dingen doen, televisiekijken, surfen op het internet, op reis gaan en 
uitstapjes maken. Ook uitrusten en nietsdoen behoren tot deze dimensie.  

                                          
18  Een hoofdcomponentenanalyse met oblieke rotatie resulteerde in vier dimensies: 

component 1 (commerciële en informele vrijetijdsbesteding): λ1=3.38 en R²1=17.8; 
component 2 (cultuur, zelfontplooiing en verenigingsleven): λ2=1.92 en R²2=10.1; 
component 3 (familiale vrijetijdsbesteding): λ3=1.74 en R²3=9.2; component 4 
(techniek, klusjes en werk): λ4=1.48 en R²4=7.9. 
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De tweede component bestaat uit culturele activiteiten en activiteiten gericht 
op zelfverwezenlijking: deelname aan het verenigingsleven en 
vrijwilligerswerk maar ook sporten.  

Familiale vrijetijdsactiviteiten vormen de derde dimensie. Mensen die denken 
vaak huishoudelijk werk te zullen doen, vermoeden dat ze ook vaak met de 
kinderen zullen bezig zijn en vaak op bezoek zullen gaan bij familieleden.  

Tenslotte onderscheiden we een dimensie met technische activiteiten of 
hobby’s, klusjes en tuinieren, waartoe ook het werk behoort.  

Er zijn grote regionale verschillen in de toekomstige tijdsbesteding van 
jongvolwassenen. Zo denken Vlamingen hun vrije tijd vooral door te brengen 
met commerciële en informele activiteiten, Waalse jongeren met familie en 
gezin en Brusselse jongeren met culturele en zelfontplooiingsactiviteiten. 

 

3.3.2 Het sociaal netwerk 

Uit de vragen betreffende de (vrije)tijdsbesteding bleek al dat contacten met 
anderen, kinderen, vrienden, familie een heel belangrijke plaats bekleden in 
de toekomstvisie van de jongvolwassenen. Daarom werd dat aspect 
uitgediept. We lieten de respondenten inschatten hoe belangrijk bepaalde 
mensen of groepen mensen voor hen zullen zijn in de toekomst. Ook hieruit 
bleek nogmaals het belang van gezin en familie. Er tekent zich inderdaad een 
duidelijke hiërarchie af, met gezin en familie op kop, gevolgd door vrienden, 
dan collega’s en dan andere sociale contacten.  

Meer dan negen op de tien jongeren zegt dat de partner, kinderen en 
kleinkinderen en familieleden (ouders, broers en/of zussen, ...) voor hen heel 
belangrijk zullen zijn in de toekomst. Ook aan vrienden wordt veel belang 
gehecht (84%). De helft van de jongvolwassenen denkt dat collega’s of 
medestudenten in de toekomst een belangrijk deel zullen uitmaken van hun 
leven. Over het belang van buren en leden van verenigingen is men het 
minder eens. Ongeveer een kwart denkt dat deze groepen mensen een 
belangrijke plaats zullen innemen in hun leven, ongeveer drie op tien 
jongvolwassenen daarentegen is van mening dat ze niet belangrijk zullen zijn 
in hun toekomstig leven.  
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TABEL 3-7:  BELANG VAN BEPAALDE MENSEN OF GROEPEN MENSEN IN DE TOEKOMST 

(FREQUENTIES) 
 (helemaal) 

niet 
belangrijk 

Tussen 
beide 

(heel) 
belangrijk 

Secundair sociaal netwerk    
32.3 - Leden van de hobbyclub of lokale vereniging 41.7 26.0 
12.0 - Collega's of medestudenten 37.8 50.2 
2.6 - Vrienden 13.1 84.3 
29.2 - Buren 43.5 27.3 

Primair sociaal netwerk    
3.8 91.4 - Kinderen, kleinkinderen 4.7 

- Partner 1.4 3.0 95.6 
1.3 8.2 90.5 - Familieleden (ouders, broers en/of zussen,…) 

 

In de plaats die bepaalde mensen of groepen van mensen zullen innemen in 
het toekomstige leven van jongvolwassenen kunnen twee dimensies worden 
onderkend19. De eerste dimensie omvat mensen uit het zogenaamde 
secundaire netwerk, namelijk leden van verenigingen, collega’s of 
medestudenten, vrienden en buren. De tweede dimensie omvat mensen uit 
het primaire netwerk: kinderen, kleinkinderen, de partner en andere 
familieleden. Jongvolwassenen verwachten dat het primaire netwerk in de 
toekomst een belangrijkere rol zal spelen dan het secundaire netwerk. Het 
primair sociaal netwerk wordt belangrijker ingeschat door de Waalse 
jongeren, terwijl Vlaamse en Brusselse jongeren er, vergeleken bij de Walen, 
minder belang aan hechten. Vlaamse jongvolwassenen hechten daarentegen 
meer belang aan het secundair netwerk. Waalse jongeren vinden deze relatief 
minder belangrijk. Brusselse jongeren nemen een middenpositie in. 

3.4 Toekomstplannen en/of -dromen 

Om de nagestreefde levensstijl nog beter te vatten, werd gepeild naar een 
aantal concrete toekomstplannen en/of dromen. We legden de respondenten 
een lijst met toekomstplannen voor en vroegen hen wat ze reeds bereikt 
hadden en wat ze binnen de 10 jaar hoopten te verwezenlijken op 
verschillende levensdomeinen. 

                                          

  De hoofdcomponentenanalyse (varimax-rotatie) resulteerde in twee 
componenten. De eerste component omvat het secundaire netwerk (λ1=2.1; 
R² =18.6). 2=1.3; R²2=30.4), de tweede component omvat het primaire netwerk (λ1

19
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TABEL 3-8: CONCRETE TOEKOMSTPLANNEN 
Wil ik 

verwezen-
lijken of 

gaan doen 

Heb ik 
niet maar 
wil ik ook 

niet 
realiseren 

 Heb ik al 
of doe/ 

deed ik al 

Goede stadsleven    
- Een wereldreis van minstens zes weken maken 2.3 60.0 37.7 
- Wonen in een appartement met dakterras 4.9 80.1 15.0 
- Wonen in de stadskern van een grote stad 14.1 77.6 8.4 
- Een tweede woning in een land met een warmer 

klimaat verwerven 
1.7 55.8 42.4 

- Minstens twee keer per jaar op vakantie gaan (met 
minstens 4 overnachtingen) 

36.5 23.8 39.7 

- Wonen op wandelafstand van mijn werk 16.7 55.2 28.1 
    
- Regelmatig samen dingen doen met vrienden 49.8 7.7 42.6 
Gezinsgeoriënteerd onthaasten    
- Meer tijd hebben voor klusjes in huis 26.3 29.6 44.1 
- Meer tijd hebben om gezond te leven 20.9 9.9 69.2 
- Tijd hebben om zelf wat groenten te kweken 11.0 56.8 32.2 
- Gewoon rustiger, met minder stress gaan leven 22.1 10.0 67.9 
- Meer tijd doorbrengen met mijn partner 38.3 4.4 57.3 
- Een woning met een tuin verwerven 38.5 5.1 56.5 
- Wonen op de buiten, midden in de natuur 23.3 40.8 35.9 
- Minder gaan werken 7.3 59.7 33.0 
- Kinderen krijgen 32.8 10.5 56.7 
- Meer zelf gaan koken 51.7 11.9 36.4 
- Mijn hobby's op wekelijkse basis uitoefenen 38.5 16.0 45.5 
Materiële verwezenlijkingen    
- Een uitstekende home cinema installatie 

(thuisbioscoop) hebben 
15.2 51.5 33.3 

- Een krachtige snelle auto bezitten 17.5 62.2 20.3 
- Een uitstekende muziekinstallatie in huis halen 34.3 38.7 27.1 
- Harder werken en daar meer erkenning voor 

krijgen 
17.7 37.5 44.8 

- Hard werken en tegelijk even hard genieten van  
het leven 

41.6 11.7 46.7 

- Een loon krijgen waarvan ik goed kan leven 31.1 2.7 66.2 

 

Allereerst valt op dat een niet onaanzienlijk deel van de jongvolwassenen, 18 
tot 36, al een behoorlijk aantal aspecten van het goede leven verwezenlijkt 
heeft. 31% heeft een loon waarvan het goed leven is, 39% heeft een huis met 
een tuin, 37% kan twee keer per jaar op vakantie en 39% kan de hobby 
wekelijks beoefenen.  

De zaken die het hoogst op het verlanglijstje van de jongvolwassenen staan, 
komen neer op genieten van het leven door middel van een evenwicht tussen 
werk, gezin en aandacht voor het eigen lichaam. Bijna zeven op tien jongeren 
wil meer tijd hebben om gezond te leven, wil gewoon rustiger, met minder 
stress leven, maar wel een loon verdienen waarvan goed kan worden geleefd. 
De hedendaagse versie van het land van Kokagne is een goed betaald 
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evenwicht tussen werk en gezin, dat een stressvrije en gezonde levensstijl 
toelaat. 

Andere belangrijke aspiraties zijn: meer tijd doorbrengen met de partner, 
kinderen krijgen en een woning met een tuin verwerven. 47% wil hard 
werken en tegelijk even hard genieten van het leven. Ongeveer evenveel 
jongeren wil harder werken en daar meer erkenning voor krijgen. Meer dan 
40% wil zijn hobby’s uitoefenen op wekelijkse basis, meer tijd hebben voor 
klusjes in huis en regelmatig samen dingen doen met vrienden. De helft van 
de jongeren doet momenteel al regelmatig dingen samen met vrienden, net 
zoals zelf koken. Toch wil meer dan een derde in de toekomst vaker zelf gaan 
koken.  

Ongeveer een derde wil op de buiten gaan wonen, midden in de natuur, een 
home cinema installatie hebben, minder gaan werken, tijd hebben om zelf 
wat groenten te kweken en op wandelafstand van het werk wonen. Vijftig à 
zestig procent van de jongeren wil die zaken echter niet realiseren. Ook een 
snelle krachtige wagen, een tweede woning in een land met een warmer 
klimaat, een wereldreis van minstens zes weken, een appartement met 
dakterras, wonen in de stadskern van een grote stad, staat bij 60 à 80% niet 
op het verlanglijstje.  

 

Omdat we voornamelijk geïnteresseerd zijn in wat mensen belangrijk vinden 
hebben we de categorieën ‘wil ik verwezenlijken of gaan doen’ en ‘heb ik al of 
doe ik al’ samengenomen en afgezet tegen de categorie ‘heb ik niet en wil ik 
ook niet’. Op basis van deze toekomstplannen kunnen we een onderscheid 
maken tussen drie verschillende soorten toekomstplannen20. 

Een eerste soort groepeert de reeds verwezenlijkte ambities en de 
toekomstplannen waarin het goede stadsleven centraal staat. Deze mensen 
willen binnen de 10 jaar een wereldreis maken van minstens zes weken, 
minstens twee keer per jaar op vakantie gaan, in een appartement wonen 
met een dakterras en in de stadskern van een grote stad wonen of gaan 
wonen. Ze willen een tweede woning in een land met een warmer klimaat en 
ze zouden graag op wandelafstand van hun werk wonen. 

De tweede dimensie vat een levensstijl die verwijst naar wat daarnet het 
hedendaagse land van Kokagne werd genoemd. Het gaat om een verzuchting 
die gekenmerkt wordt door de wens meer tijd te besteden aan kinderen en de 

                                          
20  De hoofdcomponentenanalyse met oblieke rotatie resulteerde in drie dimensies. De 

eerste dimensie omvat het goede stadsleven (λ1=2.3; R²1=9.6), de tweede dimensie het 
gezinsgeoriënteerd onthaasten (λ2=2.0; R²2=8.5) en de derde dimensie een materiële 
levensstijl (λ3=1.7; R²3=7.2). De drie dimensies hangen onderling zwak tot zeer zwak 
positief samen. Het gezinsgeoriënteerd onthaasten hangt positief samen met het goede 
stadsleven (r=0.079) en met de materiële levensstijl (r=0.072). Het goede stadsleven en 
de materiële levensstijl zijn nagenoeg onafhankelijk van elkaar (r=0.03) 
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partner. Het gaat om mensen die rustiger willen gaan leven, met minder 
stress, met meer tijd om gezond te leven. Zij zouden graag klussen rond het 
huis en zelf groenten kweken. Ze zouden graag op de buiten gaan wonen, 
midden in de natuur. Ze willen minder gaan werken, meer kinderen krijgen 
en ook meer zelf gaan koken. Ook het uitoefenen van hobby’s op wekelijkse 
basis staat op het verlanglijstje. Deze dimensie van verzuchtingen vat het 
streven naar gezinsgeoriënteerd onthaasten.  

Materiële verwezenlijkingen vormen de derde dimensie. Een hoge score 
hierop hebben mensen die een uitstekende home cinema- en 
muziekinstallatie willen en een krachtige, snelle auto. Ze willen harder 
werken en daar meer erkenning voor krijgen, maar willen tegelijk even hard 
genieten van het leven. De mensen die hoog scoren op deze dimensie 
herinneren aan de yuppies van weleer. 

Uit tabel 3-8 is duidelijk dat het gezinsgeoriënteerde streven naar 
onthaasting merkelijk meer aanhang kent dan het streven naar materiële 
welvaart. Dat laatste blijkt dan nog iets belangrijker dan de verzuchting naar 
het urbane leven.  

Er zijn duidelijke regionale verschillen in de toekomstige levensstijl. Het 
goede stadsleven spreekt vooral de Brusselse jongvolwassenen aan, terwijl 
een materiële levensstijl aan hen in veel mindere mate is besteed dan aan de 
Walen en de Vlamingen. Het gezinsgeoriënteerd onthaasten daarentegen 
draagt de voorkeur weg van zowel de Vlaamse als de Waalse jongeren.  

 

4 Twee levenspaden 

Uit de verschillende toekomstverwachtingen die werden bekeken, blijkt een 
relatief grote consensus. Het gezin staat centraal. “Huisje, tuintje, kinderen” 
is een gekoesterd ideaal. Dat gezin wordt op een vrij ontraditionele manier 
benaderd, als een sterk engagement tussen personen, eventueel van het 
zelfde geslacht, die verantwoordelijkheid opnemen tegenover kinderen, eigen 
kinderen of geadopteerde. Tradities worden gerespecteerd als ze de 
verbondenheid van gezin en familie uitdrukken, bevestigen of revitaliseren. 
Men hoopt op een loopbaan die zich grotendeels bij dezelfde werkgevers kan 
voltrekken en heeft niet zo’n hoge pet op van een geflexibiliseerde, 
veranderlijke loopbaan. De vrijetijdsbesteding is ook sterk gericht op gezin en 
familie, maar vrienden, zorg voor het lichaam en reizen zijn eveneens heel 
belangrijk. Wat sociale relaties betreft komen gezin en familie weer 
afgetekend op de eerste plaats, maar vrienden zijn ook belangrijk. Andere 
relaties worden veel minder belangrijk geacht. In de aspiraties duikt weer 
heel sterk het gezin op, in combinatie met de verzuchting naar onthaasting, 
de buiten, een tuin, …  

De contouren van de dominante verzuchting zijn duidelijk, maar ondanks de 
betrekkelijk grote eensgezindheid tekenen zich in de bevolking toch ook 
verschillen af. Omdat deze ook belangwekkend zijn en bij een beschrijving 

[48] 



van de dominante tendensen enigszins onderbelicht blijven, richten we er 
hier, in de laatste sectie van dit deelrapport, de aandacht op.  

In de verdeeldheid over de verschillende onderzochte 
toekomstverwachtingen, tekent zich een duidelijke systematiek af. We 
kunnen twee dimensies onderscheiden (zie tabel 4-1).21 De eerste omvat 
houdingen en voorkeuren die het gezin en de familie centraal plaatsen. 
Jongeren die hoog scoren op deze dimensie, vinden ook traditionele 
gezinsvormen belangrijker. Zij hechten bijzonder veel belang aan sociale 
relaties met familie, partner en kinderen. Zij willen tradities die gezins- en 
familierelaties bevorderen, zeker in stand houden. Ontrouw in relaties is voor 
hen volkomen uit den boze. Hun verzuchtingen in verband met hun 
vrijetijdsbesteding zijn sterk gericht op het familiale milieu. Zij zouden 
daaraan in de toekomst graag veel tijd besteden. Een flexibele 
arbeidsloopbaan met veel verschillende jobs en functies is niet aan hen 
besteedt. Deze jongeren zijn ook vooruitziend. Zij stippelen hun leven uit en 
anticiperen planmatig op de toekomst.  

De tweede dimensie groepeert opvattingen en voorkeuren die eerder gericht 
zijn op het zelf en de zelfontplooiing. Het levenspad van deze jongeren 
wordt gekenmerkt door een vrijetijdsbesteding gevuld met culturele en 
creatieve activiteiten en een engagement in het verenigingsleven. Hun 
vrijetijdsrepertoire bestaat eveneens uit eerder commerciële en informele 
activiteiten. Aan contacten met het secundaire sociale netwerk, zoals 
vrienden en leden van verenigingen, wordt door hen relatief veel belang 
gehecht. Hun levensstijl kenmerkt zich door een grotere voorkeur voor 
stedelijk leven met veel interesse voor reizen maar ook, tot op zekere hoogte, 
het streven naar materiële welvaart. Een toekomst met een carrièregerichte 
arbeidsloopbaan staat dan ook hoog op de agenda bij deze jongeren. 

Eén streven is gemeenschappelijk aan de twee dimensies: het zoeken naar 
een evenwicht tussen gezin en werk, waarbij men meer tijd wil voor het 
gezin.  

Het egobetrokken levenspad vindt meer  aanhang bij de Brusselse dan bij de 
Waalse of Vlaamse jongvolwassenen. De Walen tonen zich de sterkste 
voorstanders van het gezinsbetrokken pad.  

De vastgestelde regionale verschillen zijn niet heel groot. Zij hebben 
daarenboven veel te maken met de grootstedelijke specificiteit van Brussel. 
Toch tekenen zich in de verschillende aspecten van de 
toekomstbenaderingen en de gewenste levensstijl, die werden overlopen, een 
paar boeiende, systematische verschillen af. Zo zien we dat de Walen zich 
onderscheiden door hun grotere mate van vooruitziendheid, hun planmatiger 
benadering van de toekomst en een sterkere gezinsoriëntatie. Zij hechten, in 

                                          
21  De twee verschillende levensvisies – de gezins- en ego- of zelforiëntatie -

correleren onderling heel zwak (r=0.05) en zijn dus nagenoeg onafhankelijk van 
elkaar. 
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vergelijking met de Vlamingen en de Brusselaars, meer belang aan 
gezinstradities en aan de tijd die zij met gezins- en familieleden kunnen 
doorbrengen. Zij zijn tevens ook meer carrièregericht, maar wensen een niet-
flexibele, levenslange loopbaan bij één of een beperkt aantal werkgevers. De 
Vlamingen verschijnen als de minst vooruitzienden. Zij benaderen de 
toekomst minder planmatig dan de Walen en de Brusselaars. Hoewel ook 
overwegend gezinsgericht, willen zij, in vergelijking met de Walen, minder tijd 
met de familie, meer het secundaire netwerk van vrienden, collega’s en 
medeleden van verenigingen doorbrengen. Zij willen ook relatief meer tijd  
besteden aan commerciële en informele vormen van vrijetijdsbesteding. De 
Brusselaars zijn sterk gericht op zelfontplooiing. Zij zijn behoorlijk loopbaan 
gericht en plannen hun loopbaan op een flexibele arbeidsmarkt. Zij zijn meer 
dan de anderen geboeid door culturele vrijetijdsbestedingen en worden meer 
aangetrokken door het urbane leven. Er is een vrij sterke en duidelijke 
samenhang tussen het stedelijke wonen en de verdere levensverwachtingen 
en aspiraties.    

 

 

TABEL 4-1: TWEEDE-ORDE HOOFDCOMPONENTENANALYSE (OBLIEKE ROTATIE) 
 Gezins-

betrokken 
levenspad 

Ego-
betrokken 
levenspad 

Traditionele gezinsoriëntatie 0.72 -0.10 
Familiale vrijetijdsbesteding 0.65 0.10 
Belang van primair netwerk: familie, partner, kinderen 0.62 0.23 
Belang van (familie)tradities 0.58 0.19 
Flexibele arbeidsloopbaan  -0.48 0.24 
Vooruitziendheid  0.47 0.17 
Aanvaardbaarheid buitenechtelijke relatie -0.47 0.18 
Toekomstplan: onthaasten=meer tijd voor familie 0.33 0.31 
Culturele vrijetijdsbesteding -0.01 0.62 
Commerciële en informele vrijetijdsbesteding -0.14 0.55 
Belang van secundair netwerk: vrienden, buren, leden, collega’s 0.19 0.54 
Toekomstplan: stedelijk leven met reizen -0.29 0.53 
Carrièregeriche arbeidsloopbaan 0.21 0.47 
Toekomstplan: materialisme 0.12 0.38 
Eigenwaarde 2.64 1.94 
R² 18.9 13.9 

 

 

4.1 Het streven naar zelfontplooiing en autonomie 

Wat bepaalt nu dat jongvolwassenen opteren voor een egobetrokken of een 
gezinsbetrokken levenspad.  

De gerichtheid op het zelf zou verklaard kunnen worden door het streven van 
jongvolwassenen naar zelfontplooiing en -ontwikkeling en de verzuchting 
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naar veel vrijheid om hun eigen ding te kunnen doen. Jongvolwassenen die 
zich daarentegen aangetrokken voelen door een familiaal en gezinsbetrokken 
levenspad zullen dan minder gericht zijn op het zelf en minder streven naar 
autonomie. Het kan natuurlijk evengoed andersom zijn, namelijk dat 
jongeren hun streven naar zelfontplooiing en autonomie aanpassen aan het 
levenspad waarin ze zich al geëngageerd hebben. In het vorige deel zagen we 
al dat het aangaan van engagementen door het streven naar zelfontplooiing 
en autonomie kan worden beïnvloed, maar dat het streven naar autonomie 
en zelfontplooiing ook kan worden beïnvloed door de 
levensloopengagementen die al werden aangegaan. Het streven naar 
zelfontplooiing en autonomie passen immers bij het moratorium van de 
jeugd (Elchardus, 1997; Dieleman, 2000; Brinkgreve, 2004; Scabini & 
Cigolo, 1997). Precies het verwerven van zelfstandigheid, zonder vooralsnog 
veel verantwoordelijkheden te moeten dragen, kunnen het streven naar 
zelfontplooiing en autonomie in de hand werken. Die houdingen kunnen 
echter ook bijdragen tot het uitstellen van engagementen. Het lijkt 
waarschijnlijk dat een gelijkaardig mechanisme speelt bij de keuze van 
levenspad. Het streven naar zelfverwezenlijking en autonomie kunnen een 
ego-oriëntatie bevorderen en een familie-oriëntatie afremmen. Maar, de 
eerste stappen in de richting van een levensstijl die beter past bij de 
gezinsoriëntatie kan het streven naar zelfontplooiing en naar autonomie ook 
afzwakken, terwijl een egogeoriënteerde levensstijl zo’n streven kan 
aanwakkeren.  

Het is moeilijk zo’n bi-causale relaties te modelleren. Daarom onderzoeken 
we eerst of het streven naar zelf-ontplooiing en autonomie inderdaad 
systematisch samenhangen met de twee onderscheiden levenspaden. We 
veronderstellen daarbij voorlopig dat het streven naar zelfontplooiing en 
autonomie voorafgaan aan de keuze van een levenspad (en niet door die 
keuze worden beïnvloed).   

Om het streven naar zelfontplooiing te meten, legden we de jongvolwassenen 
zeven stellingen voor. Daaruit blijkt dat er rond de waarde van 
zelfontplooiing nagenoeg consensus bestaat. 93 procent van de 
jongvolwassenen vindt het belangrijk dat ze hun interesses kunnen volgen 
en 86% wil voldoende tijd en energie overhouden om zijn persoonlijke 
interesses te beoefenen. Voor iets meer dan acht op tien jongeren is het 
belangrijk dat ze een eigen invulling kunnen geven aan het leven. 
Zelfontplooiing is voor de overgrote meerderheid van de jongvolwassenen een 
toetsteen voor de kwaliteit van het leven geworden. 83% verwacht een job 
waarin men zich kan ontplooien. De romantische idee van zelfontplooiing is 
gemeengoed geworden en meer dan de helft van de ondervraagde 
jongvolwassenen is er zich van bewust dat dit hen een drang naar nieuwe 
ervaringen geeft.    
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TABEL 4-2: ZELFONTPLOOIING 
 -- +/- ++ 

- Ik wil een eigen invulling geven aan het leven 1.9 14.8 83.3 
- Ik wil voldoende tijd en energie overhouden om mijn 

persoonlijke interesses te beoefenen 
1.6 12.4 86.0 

- Ik vind het belangrijk dat ik mijn interesses kan volgen 0.6 6.4 93.0 
- Ik voel een sterke drang naar nieuwe ervaringen 7.7 37.0 55.3 
- Het is belangrijk voor mij een creatieve job te vinden 

waarin ik mezelf kan ontplooien 
2.9 14.2 83.0 

- Voor mij persoonlijk is het van groot belang dat ik reizen 
kan maken die mezelf verrijken 

17.5 31.5 51.0 

 

Het streven naar autonomie kan daarentegen op  veel minder bijval rekenen. 
“Ik wil kunnen doen en laten wat ik zelf wil” kan nog rekenen op de steun 
van 46%, maar wordt toch door 17% expliciet verworpen “Ik doe in de eerste 
plaats mijn eigen zin” en “ik wil niet aan regels gebonden zijn” zijn stellingen 
die goedgekeurd worden door een kwart van de jong volwassenen, maar 
verworpen door respectievelijk 45 en 38%. Slechts één op tien jong 
volwassenen zet zich af tegen de maatschappij. Zij doen altijd hun eigen zin, 
ook al gaat het volledig in tegen wat algemeen aanvaard is en ze trekken 
zich, zowel binnens- als buitenshuis, niets aan van de gebruiken en 
gewoontes in de samenleving. 68% verwerpt zo’n gedragscode.  

 

TABEL 4-3: AUTONOMIESTREVEN (FREQUENTIES) 
 -- +/- ++ 

- Ik doe altijd mijn eigen zin, ook al gaat het volledig 
in tegen wat algemeen aanvaard is 

64.2 25.3 10.5 

- Ik doe in de eerste plaats mijn eigen zin. Wat de 
anderen daarvan denken kan mij niet veel schelen 

45.2 29.8 25.0 

- Ik wil kunnen doen en laten wat ik zelf wil 16.6 27.5 45.8 
- Ik doe mijn eigen zin en daarmee uit 3.8 41.9 23.3 
- Ik wil niet aan regels gebonden zijn 37.9 38.8 23.3 
- Zowel binnenshuis als buitenshuis trek ik me 

niets aan van de gebruiken en gewoontes in de 
samenleving 

68.0 22.3 9.6 

Eigenwaarde=3.4; R²=56.1 

 

Om te onderzoeken of jongeren die streven naar zelfontplooiing en autonomie 
eerder voor een egobetrokken levenspad opteren en minder voor een 
gezinsbetrokken levenspad, voerden we een padmodel uit waarin beide 
levenspaden tegelijkertijd verklaard kunnen worden (zie figuur 4-1).   

[52] 



 

FIGUUR 4-1:  SAMENHANG TUSSEN ZELFONTPLOOIING EN AUTONOMIESTREVEN EN DE 

LEVENSPADEN 
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Het familiebetrokken levenspad vinden we vaker terug bij vrouwen dan bij 
mannen. Vrouwen verwachten vooral hun vrijetijd vaker door te brengen met 
de familie en het gezin en ze hechten veel meer belang aan sociale relaties 
met familieleden dan mannen. Ze zijn eveneens sterkere voorstanders van 
(het opvoeden van kinderen in) een traditioneel gezin en hechten veel belang 
aan familietradities. Vrouwen hebben/willen vaker een levensstijl waarin 
minder wordt gewerkt en meer tijd kan worden besteed aan het gezin. Ook 
naar het scholingsniveau zijn er grote verschillen. De laaggeschoolden zijn 
duidelijk sterkere voorstanders van een familiale levensstijl dan de 
hogergeschoolden. Een van de componenten waarop de laag- en de 
hooggeschoolden sterk van elkaar verschillen is de vrijetijdsbesteding. 
Laaggeschoolden denken in de toekomst hun vrije tijd vooral te vullen met 
klusjes en techniek maar ook met familiale en gezinsactiviteiten. De 
hooggeschoolden verwachten hun vrijetijdsagenda eerder te vullen met 
culturele en zelfontplooiingsactiviteiten, maar ook met commerciële en 
informele activiteiten. De gezinsgerichtheid van de laaggeschoolden uit zich 
ook in het belang dat zij hechten aan familie- en gezinstradities alsook aan 
het traditionele gezin.  
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Het familiebetrokken levenspad van laaggeschoolden wordt lichtjes afgezwakt 
door hun hogere streven naar autonomie. Autonomiestreven heeft geen 
rechtstreekse invloed op het egopad, maar remt het familiepad heel sterk af.  
Wie naar autonomie streeft, zoals beschreven in tabel 4-3, vormt zich met 
andere woorden geen positieve voorstelling van een leven gevuld met 
culturele activiteiten, intense relaties met het secundair netwerk, stedelijk 
leven, reizen, carrièregerichtheid… Het autonomiestreven vermindert wel 
heel sterk de aantrekkingskracht van gezinsengagementen en de daarmee 
verbonden levensstijl. Het autonomiestreven is merkelijk sterker bij de laag- 
dan bij de hooggeschoolden, wat dus de voorkeur voor het gezinsbetrokken 
levenspad van de laaggeschoolden enigszins afremt.   

Een levenspad gericht op familie en gezin komt vaker voor bij kern- en 
randgelovigen dan bij vrijzinnigen, ongelovigen en levensbeschouwelijk   
onverschilligen. Het familiebetrokken levenspad van kern- en randgelovigen 
wordt daarenboven nog versterkt door hun lagere autonomiestreven en hun 
grotere kinderwens.   

Het familiebetrokken levenspad wordt niet beïnvloed door het streven naar 
zelfontplooiing. De leeftijd van de jongvolwassenen heeft evenmin een 
rechtstreekse invloed op het belang dat men hecht aan familie en gezin.  

 

 

TABEL 4-4: GESTANDAARDISEERDE TOTALE EFFECTEN 

Van: 

Op: 
Autonomie-

streven 

Op: 
Zelf-

ontplooiing 

Op: Familie-
betrokken 
levenspad 

Op: 
Egobetrokken 

levenspad 
Geslacht -0.06 -0.01 0.16 -0.05 
Scholing (hoog vs laag) -0.07 0.16 -0.17 0.12 
Kern- en randgelovig vs 
vrijzinnig, ongelovig, 
ongeïnteresseerd 

-0.16 -0.08 0.25 0.02 

Leeftijd -0.04 -0.16 -0.07 -0.27 
Kinderwens 0.00 0.00 0.17 0.00 
Autonomiestreven 0.00 0.18 -0.22 0.08 
Zelfontplooiing 0.00 0.00 0.00 0.43 

 

Net als bij het familie- en gezinsgerichte levenspad, zijn er ook 
geslachtsverschillen met betrekking tot het egobetrokken levenspad. De 
iets grotere aantrekkingskracht die het egobetrokken levenspad op mannen 
uitoefent, is grotendeels terug te brengen tot het sterker streven van mannen 
naar een carrièregerichte arbeidsloopbaan. 

Terwijl de laaggeschoolden een familiebetrokken levenspad prefereren, 
kunnen we de jongvolwassenen die opteren voor een egobetrokken levenspad 
omschrijven als hooggeschoold. De hooggeschoolden onderscheiden zich van 
de laaggeschoolden door een vrijetijdsaspiratie met veel cultuur en creatieve 
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activiteiten alsook met commerciële en informele bezigheden. Zij verkiezen 
dan ook een leven in de stad en smeden veel reisplannen.   

Terwijl alle leeftijden de gezinsgebonden levensstijl even belangrijk vinden, 
begeven voornamelijk de jongere leeftijdsgroepen zich op het egobetrokken 
levenspad. De zelf-ideologie is een typisch kenmerk van de jongere 
leeftijdsgroepen. De 18- tot 25-jarigen onderscheiden zich van de 25-plussers 
door hun commerciële en culturele vrijetijdsbesteding, hun streven naar een 
materiële levensstijl maar ook naar een stedelijke levensstijl met ruimte voor 
reizen en tijd voor contacten met leden van het secundaire netwerk. De 25-
plussers van hun kant, vinden deze zaken minder belangrijk en opteren 
eerder voor een levensstijl waar men meer tijd kan besteden aan het gezin.  

De invloeden van de leeftijd en het scholingsniveau lopen zowel direct als 
indirect via het streven naar zelfontplooiing. Het egobetrokken levenspad van 
de hooggeschoolden kunnen we voor een groot stuk verklaren door hun 
streven naar zelfontplooiing.  

Het autonomiestreven draagt, zoals we zagen, niet rechtstreeks bij tot het 
kiezen van een egogeoriënteerd levenspad. Het remt wel de keuze van een 
familiegeoriënteerd levenspad af. Autonomiestreven blijkt met andere 
woorden engagementen af te remmen. Het streven naar zelfontplooiing 
daarentegen bevordert de keuze voor een egogeoriënteerd levenspad. Het 
remt niet zozeer engagementen af, maar leidt tot een aantal aspiraties en 
levensverzuchtingen die hun verwezenlijking in een bepaalde levensstijl 
zoeken. In concreto, een levensstijl gebouwd rond culturele 
vrijetijdsbestedingen, het belang van vrienden en kennissen, stedelijkheid, 
reizen en carrièregerichtheid. 

Het streven naar zelfontplooiing, hoewel sterk verspreid in onze samenleving, 
wordt toch nog heel bijzonder door hoger onderwijs in de hand gewerkt (of 
althans door dingen die gepaard gaan met het volgen van hoger onderwijs). 
Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom, zoals vastgesteld in het vorige deel, 
hoger geschoolden het aangaan van gezinsengagementen langer uitstellen 
dan strikt noodzakelijk in het licht van de duur van hun studies. Zij hebben 
in vele gevallen levensverwachtingen uitgebouwd die het uitstellen van 
gezinsengagementen bevorderen.   

De leeftijd blijft, ook na controle voor de opleiding en de andere invloeden,  
een sterke rechtstreekse invloed op de aantrekkelijkheid van het 
egobetrokken levenspad uitoefenen. Het levenspad van de jongere 
respondenten is, ongeacht het streven naar zelfontplooiing, sterker  op het 
zelf gericht dan dat van de oudere respondenten. Het is best mogelijk dat dit 
een gevolg is van het effect van het moratorium op zowel het streven naar 
zelfontplooiing als de verzuchting naar een egogeoriënteerd levenspad. Het 
lijkt niet onwaarschijnlijk dat onder invloed van het sterke streven naar 
zelfontplooiing, heel wat jonge mensen aanvankelijk dromen van een 
egobetrokken levensstijl. Die droom kan, zolang men zich in de 
moratoriumfase bevindt, worden aangehouden en nagestreefd. Van zodra 
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men echter gezinsengagementen begint op te nemen, ontstaat spanning rond 
dat levensideaal.  Het is moeilijk dergelijke complexe maatschappelijke 
ontwikkelingen duidelijk en kwantitatief in kaart te brengen. Een 
kernelement van de net opgebouwde redenering kan wel worden getoetst. Als 
het vermoeden juist is dat het egobetrokken levenspad vooral aantrekkelijk is 
voor mensen die zich in de moratoriumfase bevinden, zouden we moeten 
vaststellen dat er, na controle voor andere invloeden, een netto effect blijft 
bestaan van het huishoudtype waarin men leeft op de gekozen levenspaden. 
Dat wordt onderzocht in de volgende sectie.   

 

4.2 Samenhang tussen het huishoudtype en het levenspad 

Om de invloed van de reeds ingeslagen levensweg en de reeds aangegane 
engagementen op de gewenste levenspaden te schatten, kijken we naar het 
effect van de huishoudtypes waarin de respondenten leven. Dit doen we op 
basis van de gevonden clusters (zie deel 1) die zich van elkaar onderscheiden 
op het vlak van de burgerlijke staat, de leefsituatie, het al dan niet hebben 
van een partner, kinderen, een woning en de verhuisintentie.  

Opvattingen betreffende relaties en gezin blijken te verschillen naargelang de 
leefvorm waarin jongvolwassenen zich bevinden (de Jong Gierveld & 
Liefbroer, 1998; Lesthaeghe & Moors, 1995). Uit die onderzoeken blijkt dat 
jongvolwassenen die bij de ouders wonen of gehuwd zijn er gemiddeld 
traditionelere opvattingen over relaties en gezin op nahouden dan zelfstandig 
wonende en ongehuwd samenwonende jongvolwassenen (de Jong Gierveld & 
Liefbroer, 1998). Lesthaeghe en Moors (Lesthaeghe & Moors, 1995) 
suggereren dat er twee oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan die 
verschillen. Enerzijds kunnen de opvattingen van jongvolwassenen de keuze 
van hun leefvorm beïnvloeden (selectie), maar anderzijds kunnen deze 
opvattingen ook in meer of mindere mate door de leefvorm worden bepaald 
(aanpassing). Wat in het vorige deelrapport de effecten van het moratorium 
werd genoemd, kan inderdaad ook als een aanpassing aan de leefsituatie 
worden omschreven (Elchardus, 1997). 
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TABEL 4-5:  SCORE VAN DE VERSCHILLENDE HUISHOUDENSTYPES OP DE TWEE 

LEVENSPADEN NA CONTROLE VOOR FACTOREN* EN COVARIATEN** 
 Familie-

betrokken 
levenspad 

Egobetrokken 
levenspad 

Alleenwonenden -0.18 0.13 
Ongehuwd inwonenden bij ouders -0.13 0.15 
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen, zonder eigen huis 0.01 0.03 
Gescheiden alleenwonenden met en zonder kinderen 0.06 -0.05 
Ongehuwd samenwonend, zonder kinderen met eigen woning 0.23 0.08 
(on)gehuwd samenwonend met kinderen zonder eigen woning 0.29 -0.12 
Gehuwden met kinderen met een eigen woning 0.34 -0.06 
η (bruto-effect) 0.18 0.29 
β na controle voor factoren 0.16 0.27 
β na controle voor factoren en covariaten 0.22 0.11 
* scholing, geslacht, geloof, beroep, woonomgeving en regio 
** autonomie, zelfontplooiing, kinderwens en leeftijd 
 

Na controle voor het streven naar autonomie, zelfontplooiing en andere 
invloeden blijft er inderdaad nog een autonome invloed over van het 
huishoudtype (zie tabel 4-5, tabellen 29, 30 en 31 in bijlage). 

Het gezinsbetrokken levenspad is het meest aantrekkelijk voor mensen met 
kinderen en voor samenwonenden zonder kinderen, maar die al een eigen 
woning hebben verworven. Het oefent de minste aantrekkingskracht uit op 
de alleenwonenden en de mensen die nog bij de ouders inwonen. Dat zijn die 
groepen die het egobetroken levenspad het meest positief beoordelen. Dat 
pad oefent dan weer de kleinste aantrekkingskracht uit op mensen die 
kinderen hebben, alsook op gescheidenen (die al dan niet kinderen kunnen 
hebben). Deze vaststellingen maken het waarschijnlijk dat het egobetrokken 
levenspad extra aantrekkelijk is voor mensen die nog weinig 
gezinsengagementen zijn aangegaan en nog sterk in de moratoriumfase 
zitten, terwijl het gezinsbetrokken pad extra aantrekkingskracht uitoefent op 
mensen met kinderen.    

 

Samenvattend kunnen we stellen dat we in de toekomstvisies twee dimensie 
kunnen onderscheiden. De eerste heeft betrekking op de mate waarin men 
de toekomst wil opbouwen rond het gezin en het primair netwerk; de tweede 
tekent een pad uit dat meer is opgebouwd rond carrière, cultuur, secundaire 
netwerken en zelfontplooiing. De aantrekkelijkheid van dat laatste wordt 
trouwens in grote mate beïnvloed door het streven naar zelfontplooiing. Het 
is waarschijnlijk dat de mensen die dit leven voor ogen hebben, hun 
handelen daarop afstemmen: minder kinderen krijgen, meer tijd investeren 
in de loopbaan, een meer stedelijk levenspatroon ontwikkelen, meer reizen, 
intenser cultuur consumeren, … Het is echter ook waarschijnlijk dat 
naarmate men het leven deelt met iemand en over kinderen krijgen begint te 
praten, de levensverwachtingen worden bijgesteld. Het egobetrokken  
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levenspad is typischer voor heel jonge mensen die nog in de moratoriumfase 
zitten, dan voor de wat oudere jongvolwassenen die zich al meer in het 
gezinsleven hebben geëngageerd.  

Nu lijkt het niet onwaarschijnlijk dat we in zo’n situatie groepen gaan krijgen 
die het beste van twee werelden willen en de verzuchtingen van de twee 
levenspaden combineren. Onlangs werd het ontstaan van zo’n “en/en-
generatie” gesignaleerd (think | BBDO, 2005). Dat bestaan wordt in de 
volgende sectie onderzocht. 

 

4.3 De  of/of-generatie? 

We zagen reeds dat de twee levenspaden nagenoeg onafhankelijk zijn van 
elkaar (r=0.05), wat betekent dat in principe een aantal jongvolwassenen ze 
zou kunnen combineren. Om te onderzoeken of we types jongeren kunnen 
onderscheiden op basis van hun voorkeur voor de twee levenspaden 
gebruiken we clusteranalyse. Dat resulteerde in drie groepen jongeren (zie 
tabellen 32 en 33 in bijlage).  

De eerste cluster groepeert 40% van alle jongvolwassenen. Deze jongeren 
opteren voor een egobetrokken levenspad en kunnen zich niet terugvinden in 
een familiebetrokken levenspad. De tweede cluster heeft het 
tegenovergestelde profiel en groepeert meer dan de helft (51%) van de 
jongvolwassenen. Zij vereenzelvigen zich met een familiebetrokken levenspad 
en hechten weinig belang aan het egobetrokken levenspad. De derde cluster 
tenslotte groepeert 9% van de jongvolwassenen. Deze jongeren hechten 
weinig belang aan zowel het gezins- als het egobetrokken levenspad. 

De clusteranalyse wijst dus uit dat we geen groep jongeren kunnen 
onderscheiden die beide levenspaden wenst te combineren. Van een en/en-
generatie, zoals in het onderzoek van Think/BBDO, is er dus geen sprake 
(Serneels, 2005; think | BBDO, 2005). Het is veeleer een kwestie van of/of. 
De derde groep die opduikt verwerpt zelfs de twee levenspaden. 

De eerste groep jongeren die enkel het egobetrokken pad wil inslaan is 
tamelijk jong (gemiddeld 26.9 jaar) en bevat disproportioneel veel mannen en 
hooggeschoolden (tabel 4-7, tabel 4-6 en tabel 34 in bijlage). 55% van de 
leden van deze cluster is van het mannelijke geslacht. Terwijl 26% en 16% 
van alle jongvolwassenen een hogeschoolopleiding of universitaire scholing 
heeft of volgt, is dit bij deze groep respectievelijk 30% en 22%. Deze cluster is 
oververtegenwoordigd bij de groep jongeren die nog inwonen bij de ouders, 
maar ook bij de studentenpopulatie en bij de jongeren die in een stad wonen. 
Brusselse jongeren, en in iets mindere mate Vlaamse jongeren, zijn dan ook 
oververtegenwoordigd in deze cluster. De egobetrokken jongeren omschrijven 
zich bovendien vaker als vrijzinnig en niet-gelovig dan de gemiddelde 
jongvolwassene. Hoewel het streven naar zelfontplooiing enorm groot is bij 
deze jongvolwassenen, willen ze niet ongebonden door het leven gaan. Het 
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percentage jongeren dat wil gaan samenwonen met een partner, wil huwen, 
een huis wil kopen en kinderen wil krijgen is immers even groot als dat van 
de gemiddelde jongvolwassene. Hun uiteindelijke kinderwens komt 
bovendien overeen met de gemiddelde kinderwens, namelijk 2.2 kinderen. 
Dit bevestigt de eerder opgedane indrukken. Naarmate het leven vordert zal 
een deel van deze jongeren overstappen van het egobetrokken naar het 
gezinsbetrokken levenspad. 

De groep jongvolwassenen die enkel belang hecht aan het familiepad (cluster 
2) is gemiddeld 28 jaar oud en disproportioneel van het vrouwelijk geslacht. 
Ze zijn relatief laag opgeleid en omschrijven zichzelf vaker dan gemiddeld als 
kern- en randgelovig. De werkende jongvolwassenen zijn 
oververtegenwoordigd alsook de Waalse jongeren en jongeren die buiten een 
dorpskern wonen. Deze groep jongvolwassenen hecht weinig belang aan 
zelfontplooiing en autonomie en heeft een relatief grote kinderwens. Slechts 
2% wil geen kinderen en ze willen gemiddeld 2.3 kinderen. Ze wonen vaker 
samen of willen vaker samenwonen met een partner, ze zijn vaker gehuwd of 
willen vaker huwen en hebben vaker een huis gekocht of willen er een kopen. 
Deze jongeren zijn dan ook oververtegenwoordigd in de cluster met 
gehuwden met kinderen en de (on)gehuwd samenwonenden met kinderen en 
zonder woning. Het hebben van kinderen is zeer sterk geassocieerd met het 
exclusief kiezen voor het familiegeoriënteerde levenspad. Terwijl 
respectievelijk 24% en 8% van alle jongvolwassenen tot de cluster van de 
gehuwden met kinderen en de (on)gehuwd samenwonenden met kinderen 
behoort, is dit bij de groep jongeren die enkel voor het familiepad kiezen 
respectievelijk 33% en 10%. 

De laatste cluster, die beide levenspaden verwerpt, dus laag scoort op zowel 
het gezins- als egobetrokken levenspad, zijn gemiddeld 29 jaar oud en 
disproportioneel van het mannelijke geslacht. Zij beschouwen zichzelf op 
levensbeschouwelijk vlak, veel meer dan gemiddeld, als vrijzinnig, ongelovig 
of levensbeschouwelijk onverschillig. In deze cluster zijn de werklozen, de 
werkenden, de Brusselaars, de Vlamingen en de stedelingen 
oververtegenwoordigd. Deze jongeren hechten weinig belang aan 
zelfontplooiing maar wel vrij veel aan autonomie. Hun wens om te gaan 
samenwonen met een vaste partner, hun huwelijkswens en hun kinderwens 
is bovendien veel lager dan bij de andere jongvolwassenen22. Jongeren met 
deze toekomstvisie willen veel vaker geen partner (8%), niet gaan 
samenwonen (8%), niet huwen (27%) en geen kinderen (21%), in vergelijking 
met de driegroepen samen (respectievelijk 3%, 4%, 15% en 8%). Wat het 
huishoudtype betreft, vinden we ze vooral bij de alleenwonenden en bij de 
gescheidenen met kinderen. Het gaat duidelijk om mensen die er enerzijds 
bewust voor kiezen ongebonden door het leven te gaan, wat blijkt uit hun 
sterk autonmiestreven,  en anderzijds om mensen die ten gevolge  van 

                                          
22  Na controle voor deze variabelen heeft het huishoudenstype geen invloed meer. 

Bruto zien we echter dat het om de alleenstaanden en gescheidenen gaat. 
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opgelopen ontgoochelingen in reeds aangegane engagementen, geen 
toekomstvisie (meer) hebben. Zij hebben afgehaakt van de levensambities 
van hun generatie.   

 

TABEL 4-6:  PROFIEL VAN DE 3 CLUSTERS – KENMERKEN DIE DISPROPORTIONEEL AANWEZIG 

ZIJN 
Hoog op egobetrokken 
levenspad, laag op 
familiebetrokken levenspad 

hoog op familiebetrokken 
levenspad, laag op 
egobetrokken levenspad 

laag op familie- en 
egobetrokken levenspad 

Man Vrouw Man 
Hooggeschoold Laaggeschoold  
Student Werkend Werkloos/op zoek naar 

eerste job/werkend 
Vrijzinnig/niet-gelovig Kern- en randgelovig Vrijzinnig/niet gelovig/geen 

interesse 
Brussel/Vlaanderen Wallonië Brussel/Vlaanderen 
Stad Dorp  Stad 

 

 

 

TABEL 4-7:  PROFIEL VAN DE DRIE CLUSTERS NAAR  LEEFTIJD, GEWENSTE TRANSITIES, 
ZELFONTPLOOIING EN AUTONOMIESTREVEN  

 Hoog op 
egobetrokken 

levenspad, laag 
op familie-
betrokken 
levenspad 

hoog op 
familie-

betrokken 
levenspad, 

laag op 
egobetrokken 

levenspad 

laag op 
familie- en 

egobetrokken 
levenspad 

Totaal p 

Leeftijd 26.9 28.1 28.8 27.7 0.00 
Wil niet samenwonen (%) 2.8 2 9.1 2.9 0.00 
Wil niet huwen (%) 14.3 7.2 33 12.3 0.00 
Wil geen huis kopen (%) 10.2 8.1 23.3 10.2 0.00 
Wil geen partner (%) 1.7 0.7 9.5 1.9 0.00 
Wil geen kinderen (%) 7.5 1.5 28.3 6.2 0.00 
Kinderwens (aantal 
kinderen) 

2.15 2.29 1.32 2.16 0.00 

Zelfontplooiing (0-100) 80.2 74 73.1 76.4 0.00 
Autonomiestreven (0-100) 45.1 38.5 49.8 42.2 0.00 
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