Uit huis gaan vergeleken

DEMOS verschijnt 10 x per jaar
en wil de kennis en
meningsvorming over
bevolkingsvraagstukken
bevorderen.

Het is een simpele indicator: de leeftijd bij het verlaten van het ouderlijk
huis. Maar als je de cijfers voor een hele reeks landen achter elkaar
zet, dan zie je opmerkelijke verschillen. Waar het in het ene land heel
gebruikelijk is om lang thuis te blijven wonen (denk aan het ‘Hotel
Mama’ in Italië), is het in het andere land, zoals bijvoorbeeld Frankrijk,
de gewoonste zaak van de wereld om al op jonge leeftijd het ouderlijk
huis te verlaten.
Dit soort verschillen kan alleen goed worden
bestudeerd als er betrouwbare vergelijkende
gegevens zijn. Het langlopende grootschalige
Generations & Gender Programma (GGP) dat
wordt gecoördineerd door het NIDI, beschikt
over deze gegevens voor niet minder dan 19
landen. De data zijn publiek toegankelijk en
stellen onderzoekers van over de hele wereld
in staat om te bestuderen hoe de demografische
levensloop zich in al die verschillende landen
ontvouwt. We weten natuurlijk dat die levenslopen heel verschillend zijn, maar het GGP stelt
in staat om deze grote variatie in al zijn detail te
analyseren en bijvoorbeeld te achterhalen wat
de invloed is van uiteenlopende factoren zoals
cultuur, geschiedenis en het beleid.

Gehele of gedeeltelijke
overname van artikelen met
bronvermelding wordt op prijs
gesteld.
Graag ontvangt de redactie een
bewijsexemplaar.
De personen op de foto’s
komen niet in de tekst voor
en hebben geen relatie met
hetgeen in de tekst wordt
beschreven.

aanleiding om na te denken over vragen zoals
waarom langer thuis blijven veel voorkomt in
zo heel verschillende landen als Italië, Georgië
en Japan. En waarom dit zo weinig voorkomt in
zulke uiteenlopende landen als de Scandinavische landen, Australië en Frankrijk. Zoals wel
meer voorkomt, neemt Nederland zo’n beetje
een middenpositie in. Uit recente gegevens van
het CBS blijkt dat Nederlandse jongeren tegenwoordig gemiddeld 22,8 jaar oud zijn als zij het
ouderlijk huis verlaten en dat is iets ouder dan
10 jaar geleden. Volgens het CBS is deze tendens om wat langer thuis te blijven wonen sterker bij jongeren van Turkse en Marokkaanse
afkomst.

co lo f o n

Bewerking door Nico van Nimwegen, NIDI, van GGP at a

Ter illustratie laat de grafiek met gegevens van
rond het jaar 2005 zien hoe gewoon het is om
op jongere leeftijd, hier tussen 20 en 35 jaar,
bij ten minste één ouder in huis te wonen en
wanneer jongeren uit huis beginnen te trekken.
Zoals gezegd geeft deze eenvoudige indicator al
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wonen, Bevolkingstrends, juni 2014.

Percentage 20-35 jarigen die met ten minste één ouder wonen, 2005
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Bron: Generations & Gender Survey Wave 1.
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