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Voorwoord

Hoe is het vandaag de dag gesteld met het gezinsleven in Nederland? En bij welke 
 gezinnen doen zich knelpunten voor die de aandacht van de overheid vragen? 
Deze  vragen beantwoorden we in dit rapport. Gezinnen zijn er tegenwoordig in 
vele soorten en maten, maar ze vormen altijd een ‘leefverband waarin een of meer 
 volwassenen de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van 
een of meer kinderen’. De nadruk in dit rapport ligt op drie onderwerpen: de  financiële 
positie van gezinnen, de manier waarop ouders de zorg voor kinderen combineren 
met betaald werk, en de wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden. We besteden 
daarnaast aandacht aan de rol die de omgeving speelt: in welke mate kunnen ouders 
terugvallen op hun familie, vrienden of buren? Ook kijken we naar de manier waarop 
gezinnen tegenwoordig gevormd worden en de opvattingen die mensen hierover 
 hebben.
De meeste gezinnen functioneren prima. Door de komst van een kind krijgen ouders 
het financieel wat krapper, maar in de meeste gezinnen leidt dit niet tot al te grote 
 problemen. De meeste ouders ervaren de combinatie van betaald werk en zorg voor 
 kinderen als druk maar verrijkend. Veel ouders vinden het opvoeden overigens 
 moeilijker dan tevoren gedacht. Zij zijn wel tevreden over hoe het thuis gaat en over de 
hulp die zij van hun omgeving ontvangen. Tegelijkertijd bevindt zich een deel van de 
gezinnen in een kwetsbare positie. Met name in eenoudergezinnen en in gezinnen met 
een laag inkomen is er sprake van een opeenstapeling van ongunstige omstandigheden. 
Niet alleen de draagkracht van de ouders zelf maar ook de draagkracht van hun naaste 
omgeving schiet dan soms tekort.

Aan dit rapport is meegewerkt door collega’s van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(auteur hoofdstuk 2), van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
en van de Vrije Universiteit Amsterdam (auteurs hoofdstuk 3) en van de Raad voor de 
Volksgezondheid & Zorg (coauteur hoofdstuk 8). Mede namens de redactie wil ik hen 
hartelijk bedanken voor hun waardevolle bijdragen en voor de prettige samenwerking. 
Conceptteksten van het rapport zijn van commentaar voorzien door een begelei-
dingscommissie waarin behalve enkele scp’ers ook prof. dr. Pearl Dykstra (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) en prof. dr. Jan Gerris (Radboud Universiteit Nijmegen) partici-
peerden. Ik dank hen voor hun kritische en  constructieve feedback.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

Het gezinsleven in Nederland

In dit rapport wordt de huidige situatie van het gezinsleven in Nederland in kaart 
gebracht. Het rapport laat zien hoe het is gesteld met gezinnen in Nederland en welke 
knelpunten zich in gezinnen voordoen die de aandacht vragen van de overheid. Een 
gezin wordt in dit rapport gedefinieerd als een leefverband waarin een of meer volwassenen 
de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van een of meer kinderen. Hiermee 
wordt aangesloten bij de definitie die de Nederlandse overheid sinds het midden van 
de jaren negentig hanteert. In deze definitie staat de functie van het gezin centraal, te 
weten: het grootbrengen en opvoeden van kinderen. De nadruk in het rapport ligt dan 
ook op gezinnen met thuiswonende, minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar).

Gezinsvorming

Gedrag ten aanzien van gezinsvorming
Het aandeel paren met thuiswonende kinderen is de afgelopen decennia sterk gedaald, 
van 44% in 1981 tot 28% in 2010. Dat komt doordat het aantal kinderloze paren toe is 
genomen en paren met kinderen minder kinderen hebben gekregen. Ook speelt een rol 
dat mensen steeds vaker al dan niet tijdelijk alleen wonen. In de maatschappelijk meest 
actieve periode van het leven (tussen 35 en 50 jaar) is het gezin nog steeds de meest 
populaire samenlevingsvorm: bijna twee derde van alle huishoudens waarvan het hoofd 
35 tot 50 jaar is, bestaat uit een gezin met kinderen. Het gehuwde paar met kinderen is 
nog steeds verreweg de meest voorkomende gezinsvorm, maar niet-getrouwde paren 
met kinderen zijn duidelijk in opkomst. Ruim de helft van de ouders is niet getrouwd op 
het moment dat het eerste kind wordt geboren, en steeds meer ouders blijven ook na de 
geboorte van hun eerste kind ongehuwd samenwonen.
In de jaren zestig, zeventig en tachtig hebben er in Nederland aanzienlijke  veranderingen 
plaatsgevonden in de manier waarop het gezinsleven vorm wordt gegeven. Zo is de 
gemiddelde leeftijd waarop mensen trouwen en hun eerste kind krijgen gestegen, en 
is het aantal echtscheidingen toegenomen. De meeste van deze veranderingen hebben 
zich in de afgelopen jaren niet verder doorgezet, zo blijkt uit ons rapport; er is vooral 
sprake geweest van stabilisatie.
Nadat vanaf begin jaren zeventig de komst van het eerste kind steeds vaker werd uit-
gesteld, is de laatste jaren de stijging van de leeftijd waarop vrouwen in Nederland een 
kind krijgen tot stilstand gekomen. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen tegen-
woordig hun eerste kind krijgen, is 29 jaar. Op dit moment heeft 42% van de gezin-
nen twee kinderen thuis wonen; in 41% van de gezinnen is er één thuiswonend kind. 
Met 17% vormen grote gezinnen met drie of meer kinderen een minderheid.
Nadat er vanaf de jaren zestig een stijgende trend waarneembaar was in het aantal 
echtscheidingen, is dit aantal in het eerste decennium van deze eeuw ongeveer gelijk 
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 gebleven. Ruim een op de vier huwelijken strandt volgens de meest recente berekenin-
gen, en in meer dan de helft van de gevallen zijn er kinderen bij betrokken. Daarnaast 
besluiten ook steeds meer niet-gehuwde samenwoners uit elkaar te gaan, en ook hier 
zijn er in toenemende mate kinderen in het spel. In totaal krijgt een kwart van alle kin-
deren gedurende hun jeugd te maken met veranderingen in de gezinssamenstelling, 
vaak doordat ouders besluiten uit elkaar te gaan.

Opvattingen over gezinsvorming
De toegenomen diversiteit in gezinsvormen wordt weerspiegeld in veranderingen in 
normen en waarden ten aanzien van relaties en gezin, en deels zijn het deze veranderen-
de normen en waarden die richting hebben gegeven aan de veranderingen in gedrag. Bij 
een grote meerderheid van de bevolking is er dan ook een sterke tolerantie ten aanzien 
van de verschillende manieren waarop mensen hun gezin willen vormgeven. Kinder-
loosheid, kinderen krijgen en opvoeden binnen een niet-huwelijkse relatie, en kinderen 
opvoeden binnen een homoseksuele relatie worden slechts door een kleine minderheid 
van zo’n 15% tot 20% afgekeurd. Overigens houdt deze tolerantie op wanneer het gaat 
om alleenstaand ouderschap: de meerderheid van de bevolking is van mening dat een 
kind twee ouders nodig heeft om gelukkig op te groeien. Maatschappelijke verschillen 
in op vattingen omtrent gezinsvorming zijn over het algemeen klein. Wanneer de opvat-
tingen van Nederlanders ten aanzien van gezinsvorming vergeleken worden met die in 
andere West-Europese landen neemt Nederland een middenpositie in.
Hiervoor constateerden we dat veel van de veranderingen in gedrag ten aanzien van 
gezinsvorming in Nederland de laatste jaren tot stilstand zijn gekomen; dat geldt ook 
voor veel opvattingen op dit gebied. Nadat de houdingen ten aanzien van echtscheiding, 
het huwelijk en alleenstaand ouderschap gedurende een lange periode toleranter zijn 
geworden, heeft deze trend zich niet doorgezet in de afgelopen tien jaar.

De financiële positie van gezinnen

Ondanks de financiële tegemoetkomingen van de overheid in de vorm van kinderbijslag, 
kindertoeslag en kindgebonden budget, betekent de komst van kinderen voor bijna 
elke ouder een verlies van besteedbaar inkomen. De inkomensdaling is het scherpst 
bij de geboorte van het eerste kind. Geschat wordt dat het besteedbare inkomen met 
20% achteruitgaat. Deze teruggang in besteedbaar inkomen heeft voor ongeveer de 
helft te maken met de kosten van de zorg voor kinderen. Voor de andere helft komt dit 
doordat moeders minder gaan werken en er dus minder inkomsten zijn. Gezinnen met 
kinderen hebben daarom over het algemeen ook minder bestedingsruimte dan huis-
houdens zonder kinderen. Net als bij andere huishoudens is het inkomen dat gezinnen 
vrij te besteden hebben tussen 1995 en 2008 toegenomen, waarschijnlijk grotendeels als 
gevolg van economische groei en hervormingen in het belastingstelsel.
Naast het besteedbare inkomen wordt de welvaartspositie van huishoudens 
bepaald door overdrachten die zij ontvangen van de overheid. Door het gebruik van 
 gesubsidieerde publieke overheidsdiensten zoals onderwijs en kinderopvang hebben 
gezinnen (en andere huishoudens) in meer of mindere mate profijt van de overheid. 
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Dit profijt is gelijk aan de ontvangen overdrachten ter compensatie van het gebruik 
van een publieke dienst, minus de eigen bijdrage daarvoor. Vergeleken met huis-
houdens zonder kinderen maken gezinnen meer gebruik van publieke goederen en 
diensten – met name op het gebied van onderwijs – en daardoor ontvangen zij ook meer 
 overdrachten.
Gezinnen met een laag inkomen hebben het meeste profijt van de overheid – met name 
op het gebied van de zorgverzekering en volkshuisvestingsregelingen. Het subsidiëren 
van het gebruik van publieke diensten blijkt hiermee een effectief middel om de inko-
mensverschillen tussen gezinnen (iets) te verkleinen. Desalniettemin is er een substanti-
eel aantal gezinnen dat moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen en in armoede 
leeft. Ruim 6% van alle jeugdigen groeit op in een gezin waarin er niet voldoende geld is 
voor basisbehoeften, zoals voeding, kleding, wonen, persoonlijke verzorging en vervoer. 
Wanneer we kosten voor ontspanning en sociale participatie meerekenen, groeit ruim 
9% van alle jeugdigen op in een gezin waarin er onvoldoende geld is. Zowel het aantal als 
het aandeel kinderen dat in armoede opgroeit, is sinds 2008 weer gestegen.

De combinatie van arbeid en zorg

De zorg voor kinderen
Moeders besteedden in 2005 bijna veertien uur per week aan de zorg voor kinderen, 
vaders ruim zes uur per week. Ouders met een jongste kind tot 4 jaar besteden bedui-
dend meer tijd (gemiddeld ruim zestien uur per week) aan hun kind(eren) dan ouders 
met oudere kinderen. De eventuele vrees dat ouders vanwege toegenomen arbeids-
verplichtingen minder aandacht aan de opvoeding besteden, blijkt niet gegrond. Ouders 
zijn in de afgelopen decennia namelijk niet minder tijd met hun kinderen gaan door-
brengen. Integendeel, er gaat tegenwoordig meer tijd naar de kinderen dan vroeger. 
De tijd die werkende moeders en vaders aan de kinderen besteden, is sinds 1980 zelfs 
bijna verdubbeld. Met name moeders weten de zorg voor kinderen vaak met andere 
 activiteiten te combineren.
De meeste ouders ervaren de combinatie van betaald werk en de zorg voor kinderen als 
druk maar verrijkend. Zij geven aan er goed in te slagen de tijd die zij met hun kinderen 
doorbrengen te combineren met de verplichtingen van betaald werk. Men ziet zelfs voor-
delen van het afwisselen van betaald werk en het zorgen voor kinderen. Moeders ervaren 
dergelijke gevoelens van verrijking door de combinatie van arbeid en zorg sterker dan 
vaders. Zo is 55% van de moeders van mening dat hun zorgtaken thuis ze beter afgaan 
door de afwisseling met betaald werk. Het meest positief zijn de moeders en vaders die 
ongeveer evenveel werken (beiden deeltijd dan wel beiden voltijd).
Tegelijk ervaart bijna een op de drie ouders de combinatie van arbeid en zorg als zwaar. 
Deze combinatie wordt met name als zwaar ervaren wanneer kinderen heel jong zijn 
(onder de 4 jaar oud) en door alleenstaande moeders. Betaald werk en de zorg voor kin-
deren vragen soms zo veel aandacht van ouders dat zij minder aan zichzelf toekomen. 
Met name moeders bezuinigen op hun persoonlijke tijd en komen minder toe aan hun 
sociale leven en aan hobby’s en sport. De combinatie arbeid en zorg wordt als minder 
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zwaar ervaren wanneer ouders zich gesteund weten door hun werkgever en er begrip is 
wanneer zij onverwacht niet op het werk aanwezig kunnen zijn.

Het brengen en halen van kinderen
In het dagelijkse leven zijn ouders niet alleen onderweg voor hun eigen activiteiten, 
zoals het reizen naar en van het werk, maar maken zij ook veel ritten voor het brengen 
en halen van hun kinderen naar en van school, opvang en andere activiteiten. Het op 
de juiste tijd op de afgesproken plek zijn vergt veel organisatie, maar door veiligheids-
marges in te bouwen in de dagelijkse reistijden vermijden ouders dat hierdoor 
knelpunten ontstaan. De belemmeringen in de afstemming van dagelijkse mobiliteit 
zijn niet op alle dagen van de week even groot. Bij tweeverdieners is de organisatie 
vooral ingewikkeld op de dagen dat beide ouders werken. Hoe ouders het brengen en 
halen van kinderen dan onderling verdelen, hangt sterk samen met hun rolopvattingen. 
De dagelijkse reistijd kan worden verminderd door thuis te werken, waardoor de stress 
over de gezinsplanning kan afnemen.
Ouders besteden een aanzienlijk deel van hun tijd aan het vervoeren van hun kinderen 
naar activiteiten. Bij de activiteit zelf hoeft de ouder niet aanwezig te zijn, maar om 
het kind te brengen en te halen moeten ouders er toch potentiële werktijd voor vrij-
maken. Het inzetten van een sociaal netwerk voor het vervoeren van kinderen, doen 
ouders liever niet; zij willen anderen niet belasten met de gezinsverantwoordelijk-
heden. Een oplossing zou gevonden kunnen worden in Brede Scholen waar in hetzelfde 
gebouw na schooltijd ook buitenschoolse activiteiten, zoals sport en muziekles, worden 
aan geboden. Kinderen kunnen vanuit de naschoolse opvang naar activiteiten, terwijl 
ouders wat meer tijd overhouden om aan het betaalde werk te besteden.

Opvoeding en opvoedingsondersteuning

Opvoeding
Volgens de criteria die (westerse) opvoeddeskundigen hanteren, doen de meeste ouders 
in Nederland het naar eigen zeggen goed. Ouders geven aan dat de opvoeding van hun 
kinderen gekenmerkt wordt door een hoge mate van ondersteuning en een voldoende 
mate van structuur en regelmaat. Om het gedrag van hun kinderen te reguleren maken 
de meeste ouders gebruik van autoritatieve controle, zoals het geven van uitleg en het 
wijzen op mogelijke gevolgen van gedrag. Autoritaire controlestrategieën zoals straffen 
en belonen worden veel minder vaak gehanteerd. Slechts 15% van de ouders zegt weleens 
een fysieke straf (pedagogische tik) uit te delen. Wel geeft ongeveer een derde van de 
ouders aan niet zo consistent te zijn in het volhouden van regels.
Hoe ouders hun kinderen opvoeden, wordt deels weerspiegeld in de opvattingen die zij 
hebben over wat belangrijk is in de opvoeding. De meeste ouders hechten veel belang 
aan autonomie en assertiviteit. Onze bevindingen suggereren dat moeders zich in de 
manier waarop zij hun kinderen opvoeden wat meer laten leiden door hun opvattingen 
op dit gebied dan vaders. Verreweg de meeste ouders zijn tevreden met de gang van 
zaken thuis. Tegelijkertijd ervaart meer dan de helft het ouderschap als moeilijker dan 
tevoren gedacht. Een deel van de ouders twijfelt aan hun competentie als opvoeder. 
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Ongeveer een op de vijf ouders heeft soms het gevoel de opvoeding niet goed in de hand 
te hebben; ongeveer een op de zeven ouders heeft zelfs vaak het gevoel de opvoeding 
niet aan te kunnen.
De kwaliteit van de opvoeding in zogenoemde kwetsbare gezinssituaties is over het alge-
meen minder goed. Zo maken alleenstaande ouders, lageropgeleide ouders en ouders 
met een laag inkomen meer gebruik van autoritaire controlestrategieën (zoals straffen, 
belonen en negeren), benadrukken zij minder de autonomie van het kind, en zijn zij 
minder con sistent en voorspelbaar in hun gedrag dan andere ouders. Lageropgeleide 
moeders laten ook minder liefdevol gedrag zien dan hogeropgeleide moeders. Deels 
komt dit doordat deze groepen ouders meer opvoedingsstress ervaren; het gemis van 
een partner en het hebben van een lage opleiding en een laag inkomen zijn tenslotte 
stressbevorderende omstandigheden die de emotionele veerkracht van ouders kunnen 
aantasten en daarmee de mogelijkheden om een ondersteunend opvoedingsklimaat te 
bieden.

Opvoedingsondersteuning
Voor hulp en ondersteuning bij het opvoeden kan een meerderheid van de ouders terug-
vallen op hun informele, persoonlijke netwerk. 80% van de ouders geeft aan met enige 
regelmaat met iemand uit hun sociale netwerk over de opvoeding te praten of advies van 
diegene te ontvangen. Met name grootouders en vrienden zijn in dat opzicht belangrijke 
hulpbronnen voor ouders. Meer dan 40% van de ouders krijgt ten minste maandelijks 
praktische steun van grootouders, zoals hulp bij het verzorgen en oppassen. Met name 
ouders van jonge kinderen (tot 4 jaar) ontvangen deze vorm van steun.
Lang niet alle ouders spreken op frequente basis over de opvoeding met personen in 
hun netwerk; ongeveer 20% doet dat zelden of nooit, 30% slechts enkele keren per jaar. 
De meesten lijken dat ook geen probleem te vinden: ze hebben er geen behoefte aan om 
veel te praten of vinden dat mogelijk zelfs onprettig. Dat kan ermee te maken hebben dat 
ouders in Nederland het ‘zelf doen’ van de opvoeding heel belangrijk vinden. Persoon-
lijke netwerken van ouders worden voornamelijk actief op momenten dat ouders om 
hulp verlegen zitten of zich in een moeilijke situatie bevinden. Dat laatste is bijvoorbeeld 
het geval bij alleenstaande ouders: het gemis van een partner met wie zij de zorg voor de 
opvoeding kunnen delen, wordt deels gecompenseerd doordat zij kunnen terugvallen 
op steun uit hun persoonlijke netwerk. Meer in het algemeen ontvangen ouders meer 
ondersteuning naarmate zij zichzelf minder competent en meer onzeker voelen over de 
opvoeding.
Voor advies over de opvoeding en voor praktische ondersteuning kunnen ouders ook 
terecht in het formele circuit. Ouders hebben hiervoor het vaakst contact met de kin-
deropvang,  peuterspeelzaal en school; in meer dan de helft van de gevallen gebeurt dat 
minstens een paar keer per jaar. Instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het 
consultatiebureau, de huisarts en Bureau Jeugdzorg zijn minder in beeld als het gaat om 
opvoedings ondersteuning. Het lijkt erop dat veel ouders behoefte hebben aan een vrij 
laag drempelige opvoedingsondersteuning, buiten hun eigen sociale netwerk om.
In theorie kan de buurt een medeopvoeder zijn: mensen in de buurt kunnen bijvoor-
beeld een oogje in het zeil houden wanneer kinderen buiten spelen en ouders zelf 
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geen toezicht kunnen houden. In de praktijk gebeurt dat ook wel, aldus ouders, maar 
er zijn grote verschillen: buurten gekenmerkt door sociaal-economische achterstanden 
(laag opleidings- en inkomensniveau, veel werkloosheid) worden als minder kind- en 
 gezinsvriendelijk ervaren.
De meeste ouders geven aan tevreden te zijn met de opvoedingsondersteuning die zij 
krijgen. Desalniettemin zijn er een aantal groepen ouders die aangeven niet voldoende 
steun te ontvangen. Dan gaat het met name om gezinnen met een laag inkomen, een-
oudergezinnen en gezinnen met jonge kinderen. Inspanningen van de overheid om 
ondersteuning vanuit het eigen netwerk te faciliteren en te stimuleren zouden vooral 
gericht kunnen zijn op deze groepen ouders.

Ontwikkeling van kinderen: gezinsomstandigheden, opvoeding en omgeving

De gezinsomstandigheden, de opvoeding door ouders, en de bredere omgeving waarin 
ouders en kinderen leven, spelen alle een rol in de ontwikkeling van kinderen. De mate 
waarin kinderen probleemgedrag vertonen en hoe gezond zij zijn, hangt samen met de 
gezinssituatie waarin kinderen zich bevinden. Zo ontwikkelen kinderen die opgroeien 
in een eenoudergezin meer probleemgedrag en hebben zij een slechtere gezondheid dan 
kinderen in een tweeoudergezin. Ouders in eenoudergezinnen staan er vaak alleen voor, 
en dat levert (opvoedings)stress op, wat zijn invloed kan hebben op de ontwikkeling van 
kinderen.
Ook het gezinsinkomen speelt een belangrijke rol. Kinderen in gezinnen met een lager 
inkomen hebben een minder goede gezondheid en hebben anderhalf tot drie keer zo 
vaak problemen op het gebied van gedrag, hyperactiviteit, emoties en in de omgang 
met leeftijdsgenoten dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Als gevolg van 
financiële problemen hebben deze ouders minder mogelijkheden om gebruik te maken 
van goede voorzieningen voor hun kinderen. Ouders met een lager inkomen hebben 
ook vaker opvoedingsstress en een negatievere opvoedings beleving. De stress die ouders 
ervaren, kan eveneens via het gebruik van minder  effectieve op voedingsstrategieën zijn 
weerslag hebben op het gedrag en de gezondheid van  kinderen.
Een opvoedingsstijl waarbij ouders laten zien dat zij van hun kinderen houden, hun 
ondersteuning bieden maar waarin er ook ruimte is voor regels, structuur en discipline 
gaat gepaard met de meest gunstige ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen: wanneer 
ouders deze opvoedingsstrategieën hanteren, hebben kinderen minder emotionele en 
gedragsproblemen en vertonen zij meer sociaal en minder antisociaal gedrag. Behalve 
de concrete opvoedingsstrategieën die ouders hanteren, is het ook belangrijk dat 
ouders tevreden zijn over de opvoeding en vertrouwen hebben in hun competenties 
als op voeder. Dit zorgt voor een positieve sfeer waarin kinderen goed kunnen gedijen. 
Overigens is er hier waarschijnlijk sprake van wederzijdse beïnvloeding: niet alleen heeft 
het opvoedingsgedrag van ouders effect op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen, 
maar ook kunnen kinderen bepaald opvoedingsgedrag bij hun ouders uitlokken.
Naast de gezinsomstandigheden en de opvoeding door ouders zijn ook de buurt waarin 
gezinnen leven en het sociale netwerk waar ouders een beroep op kunnen doen belang-
rijk voor de ontwikkeling van kinderen. De buurt en het sociale netwerk kunnen voor 
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ouders een bron van steun vormen, en op die manier de kwaliteit van de opvoeding 
door ouders beïnvloeden. Ook los van de opvoeding door ouders kan de omgeving een 
rol spelen. Zo zijn kinderen die in een buurt wonen waarin zij volgens ouders veilig bui-
ten kunnen spelen en bij andere kinderen over de vloer komen, gezonder, zijn zij meer 
geneigd anderen te helpen en rekening te houden met anderen, en hebben zij minder 
problemen in de omgang met andere kinderen.

Conclusie

De meeste gezinnen in Nederland functioneren prima. Toch zijn er een aantal gezin-
nen die zich in een kwetsbare positie bevinden waardoor zij soms minder goed in staat 
zijn om hun belangrijkste taak – het opvoeden van kinderen – adequaat te kunnen 
uit voeren. Met name in eenoudergezinnen en in gezinnen met een laag inkomen is 
er sprake van een opeenstapeling van ongunstige omstandigheden die niet alleen de 
draagkracht van ouders zelf maar ook de draagkracht van hun naaste omgeving kunnen 
over stijgen. Hierdoor hebben de kinderen die in deze gezinnen opgroeien een groter 
risico om fysieke en psychosociale problemen te ontwikkelen. Deze gezinnen en de kin-
deren die in deze gezinnen opgroeien, hebben daarom een extra steun in de rug nodig.
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1 Gezinnen en gezinsbeleid in Nederland: een 
introductie

Freek Bucx (scp)

1.1 Het gezinsleven in Nederland

Bijna iedereen komt als kind in een gezin ter wereld en groeit daar de eerste jaren van 
zijn of haar leven op. Het gezin is dé plek bij uitstek waar er voor kinderen gezorgd wordt, 
waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen, en waarin normen en waarden worden 
overgedragen. Ook al zijn samenlevingsverbanden zonder kinderen sterk in opkomst 
en is het gezin niet meer de hoeksteen van de samenleving, het is nog steeds een van 
de meest dominante samenlevingsvormen. Begin 2010 kende Nederland ruim 2,5 mil-
joen gezinnen met thuiswonende kinderen. Hieronder bevonden zich ruim 1,9 miljoen 
 gezinnen met een jongste kind onder de 18 jaar.
Vroeger werd steevast onder een gezin verstaan: een getrouwde vader en moeder met 
een paar kinderen. Maar deze definitie dekt de verscheidenheid aan gezinsverbanden 
al lang niet meer. Er zijn verschillende definities van gezinnen in omloop (zie voor 
een overzicht: Gerris et al. 2010). In dit rapport kiezen we voor een praktische 
afbakening en  definiëren we een gezin als een leefverband waarin een of meer volwassenen de 
verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van een of meer kinderen. We sluiten 
in onze definitie van gezinnen aan bij de definitie die de Nederlandse overheid sinds het 
midden van de jaren negentig hanteert (Jeugd en Gezin 2008). In onze definitie staat de 
functie van het gezin centraal, te weten: het grootbrengen en opvoeden van kinderen. 
Opvoeden houdt in dat kinderen door de volwassenen om hen heen begeleid worden 
in hun ontwikkeling tot een zelf standig participerend lid van de samenleving. In dit 
rapport gaat het om gezins huishoudens met thuiswonende kinderen, maar we erkennen 
dat de zorg voor kinderen ook gevoeld kan worden wanneer kinderen niet meer in huis 
wonen. De nadruk in het rapport ligt op gezinnen met minderjarige kinderen, kinderen 
jonger dan 18 jaar.  Wanneer we spreken over ouders bedoelen we overigens zowel ouders 
als verzorgers.
De laatste jaren krijgt het gezin weer veel aandacht in het publieke debat, in de weten-
schap en in het overheidsbeleid (Schnabel 2008). Deze aandacht is niet onverdeeld 
positief. Zowel uit wetenschappelijke (Hermanns 2009) als uit politieke hoek (v ws 
2006; Jeugd en Gezin 2008) klinken er soms bezorgde geluiden over de ontwikkeling 
en gezondheid van hedendaagse kinderen en jongeren en over het functioneren van 
de gezinnen waarin deze kinderen en jongeren opgroeien. Doel van het onderhavige 
Gezinsrapport is een bijdrage te leveren aan deze discussie door de huidige situatie van 
het gezinsleven in Nederland in kaart te brengen. De centrale vraag in dit rapport is dan 
ook: hoe is het gesteld met gezinnen in Nederland en waar doen zich knelpunten voor 
die aandacht van de overheid vragen?
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De bezorgheid over het functioneren van gezinnen geldt vaak specifieke aspecten van 
het gezinsleven. Meer dan eens wordt de ongunstige financiële positie van sommige 
gezinnen genoemd als een belangrijk risico voor de ontwikkeling van kinderen (Snel et 
al. 2001; w r r 2007; Jehoel-Gijsbers 2009). In arme gezinnen zijn er minder  financiële 
mogelijkheden voor goede voorzieningen en zorg voor kinderen en is er sprake van 
meer stress, wat bedreigend kan zijn voor de ontwikkeling en de gezondheid van kin-
deren. Ook wordt vaak gewezen op een mogelijk negatieve invloed van twee buitens-
huis  werkende ouders op de opvoeding en ontwikkeling van een kind (Bianchi 2000): 
buitens huis werkende ouders zouden minder beschikbaar zijn, minder tijd en aan-
dacht aan hun kinderen kunnen besteden, en ook in emotioneel opzicht minder bij de 
op voeding betrokken zijn.
Daarnaast zijn er soms twijfels of ouders tegenwoordig voldoende toegerust zijn om 
hun kinderen op te voeden tot zelfstandige volwassenen. Ouders zouden bijvoorbeeld 
te toegeeflijk zijn, moeite hebben met het stellen van grenzen, of te weinig consequent 
zijn, waardoor kinderen te weinig rekening leren houden met andermans belangen. 
Op voeden is mogelijk ook moeilijker dan vroeger doordat kinderen mondiger zijn 
geworden, zoals soms wordt gesuggereerd. Anderen wijzen erop dat gezinnen tegen-
woordig meer geïsoleerd zijn en ouders vaker dan vroeger op zichzelf zijn aangewezen. 
Het aantal eenoudergezinnen is de afgelopen decennia snel gegroeid. Alleenstaande 
ouders kunnen de zorg en de opvoeding van hun kinderen niet delen met een part-
ner, wat een grotere taakbelasting met zich meebrengt. Verder wordt gesuggereerd 
dat de bredere op voedomgeving, zoals de sociale netwerken van ouders en de buurt 
waar gezinnen wonen, mogelijk minder beschikbaar is dan vroeger (r mo/rv z 2009). 
 Achterliggende gedachte is dat in de loop der tijd het informele pedagogische netwerk 
van ouders is uitgedund doordat verbindingen tussen gezinnen en de bredere sociale 
omgeving (buurt, lokale middenstand) afgenomen zijn. Ten slotte wordt erop gewezen 
dat normerende kaders minder duidelijk zijn dan vroeger, waardoor ouders minder 
 kunnen terugvallen op vanzelfsprekende patronen en tradities (v ws 2006).
Het overheidsbeleid ten aanzien van gezinnen heeft zich in de afgelopen decennia met 
name op de hiervoor genoemde drie thema’s gericht: de financiële positie van gezinnen, 
de manier waarop ouders de zorg voor kinderen combineren met betaald werk, en de 
wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden en daarbij ondersteuning krijgen vanuit 
hun omgeving. In lijn hiermee zullen we in dit Gezinsrapport vooral aandacht besteden 
aan deze drie thema’s. Het is overigens uitdrukkelijk niet het doel van dit rapport om een 
evaluatie van het gezinsbeleid uit te voeren. Daarvoor is een andere onderzoeksaanpak 
nodig. Wel kunnen we, door te onderzoeken hoe het met het gezinsleven in Nederland 
gaat, aangeven waar zich knelpunten bevinden en welke gezinnen extra (beleids)-
aandacht en ondersteuning behoeven.
In dit rapport wordt het gezinsleven in Nederland in kaart gebracht in het licht van recen-
te maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in overheidsbeleid. De huidige 
situatie kan echter niet begrepen worden zonder eerst kort terug te blikken op minder 
recente veranderingen in relatie- en gezinsvorming die hun zwaartepunt in de jaren 
zestig, zeventig en tachtig hadden. Veel van deze veranderingen werken  namelijk ook nu 
nog door in de manier waarop het gezinsleven wordt vormgegeven.
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1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie- en gezinsvorming

In de jaren zestig, zeventig en tachtig veranderde de uiterlijke verschijningsvorm van 
het gezin aanzienlijk, alsook de manier waarop het gezinsleven wordt vormgegeven. Het 
meest recente Gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), verschenen 
in 1997, had dan ook als ondertitel: Een verkennende studie naar het gezin in een veranderende 
samenleving (Van Praag en Niphuis-Nell 1997). Veel van de veranderingen in die jaren 
hadden betrekking op zowel culturele waarden en opvattingen als demografische 
gedragspatronen (Van de Kaa 1987, 2001; Elzinga en Liefbroer 2007) en worden aan geduid 
met de term Tweede Demografische Transitie.1 Deze ontwikkelingen maken deel uit 
van een meer algemene mentaliteitsverandering in de samenleving, waarin de  vrijheid 
om te kiezen hoe het leven in te richten een belangrijke waarde werd ten koste van 
 conformisme aan sociale normen.
Onder invloed van processen van individualisering, secularisering en emancipatie van 
vrouwen nam de populariteit van het huwelijk in de jaren zeventig snel af. De leeftijd 
waarop men ging trouwen nam toe: jongeren gingen eerst ongehuwd samenwonen 
en trouwden pas wanneer zij zeker waren van de relatie en aan kinderen wilden begin-
nen. Een belangrijke reden waarom jongeren trouwden, is dat binnen een huwelijk van 
oudsher veel juridische zaken zijn geregeld die te maken hebben met kinderen. Met de 
in voering van het geregistreerd partnerschap in 1998 ontstond er in dat opzicht een 
formeel alternatief voor het huwelijk. Het huwelijk is inmiddels voor veel mensen dan 
ook niet meer de geëigende stap voordat men aan kinderen begint (De Graaf 2008). 
Het huwelijk is ook niet meer ‘heilig’. De tolerantie ten aanzien van echtscheiding is in 
de afgelopen vijftig jaar sterk toegenomen, net als het aantal echtscheidingen. Met name 
in de jaren zestig en zeventig steeg het aantal echtscheidingen fors (cbs 2009). En ten 
slotte is kinderen krijgen geen vanzelfsprekend onderdeel meer van het (huwelijks)
leven. Vanaf het begin van de jaren zeventig wordt de komst van het eerste kind vaker 
uitgesteld en krijgen mensen minder kinderen (De Graaf en Loozen 2005; Myrskyla et al. 
2009).
Als gevolg van deze veranderingen in waarden, normen en gedrag is met name de 
diversiteit in de manier waarop gezinsverbanden vorm worden gegeven, toegenomen. 
Het traditioneel samengestelde gezin – vader, moeder en kinderen – is al lang niet meer 
de enige gezinsvorm. Allereerst zijn er meer eenoudergezinnen dan een aantal decennia 
geleden. Bij tweeoudergezinnen kan het om een niet-gehuwd of om een gehuwd stel 
gaan, om een gezin met twee biologische ouders of om een stiefgezin. Een stiefgezin 
ontstaat wanneer een alleenstaande ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner. 
Wanneer deze nieuwe partner zelf ook kinderen meebrengt, hebben we met een speciaal 
soort stiefgezin te maken, namelijk een (nieuw)samengesteld gezin.
Niet alleen zijn er veranderingen opgetreden in de manier waarop gezinnen gevormd 
worden en de leeftijd waarop dat gebeurt, ook de verhoudingen binnen het gezin 
zijn veranderd. De emancipatiebewegingen van de afgelopen decennia hebben ertoe 
geleid dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op sociaal-economisch gebied 
is afgenomen. Doordat verschillen in opleidingskansen tussen mannen en vrouwen 
kleiner zijn geworden, zijn ook de opleidingsverschillen tussen partners afgenomen. 
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Vroeger  hadden hoogopgeleide mannen vaak een relatie met een vrouw die lager was 
opgeleid dan zijzelf. Tegenwoordig hebben hoogopgeleide mannen vaak een relatie met 
een vrouw van hetzelfde opleidingsniveau (Blossfeld en Timm 2003). Dit wordt ook wel 
opleidingshomogamie genoemd. Was het vroeger vanzelfsprekend dat vader buitens-
huis werkte en de kost verdiende terwijl moeder voor de kinderen zorgde, sinds de jaren 
zeventig en tachtig zijn moeders steeds vaker buitenshuis werkzaam. Moeders en vaders 
delen in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen en voor de 
zorg voor de kinderen, al houden moeders meestal nog steeds de eindverantwoordelijk-
heid als het gaat om de opvoeding. Ook de verhoudingen tussen ouders en kinderen zijn 
veranderd. Met name in de jaren zestig en zeventig is de machtsbalans tussen ouders 
en kinderen evenwichtiger geworden: de traditionele bevelshuishouding, met vader en 
moeder aan de macht, heeft in toenemende mate plaatsgemaakt voor een onderhande-
lingshuishouden, waarin kinderen meer vrijheid en inspraak hebben (De Swaan 1982; 
Rispens et al. 1996; Du Bois-Reymond 2001).
Gezinnen met een niet-westerse herkomst blijven in dit rapport buiten beeld. Gegevens 
over het functioneren van deze gezinnen zijn namelijk vaak alleen voorhanden wanneer 
personen de Nederlandse taal beheersen; dergelijke gegevens kunnen niet als repre-
sentatief beschouwd worden voor deze gezinnen. Bovendien is er als gevolg van hoge 
non-respons in deze groepen vaak sprake van kleine steekproefaantallen, waardoor het 
moeilijk is betrouwbare uitspraken te doen over deze gezinnen. Niettemin is het belang-
rijk in het achterhoofd te houden dat een groeiend deel van de gezinnen in Nederland 
wordt gevormd door gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Ruim 14% van alle 
gezinnen heeft een of twee ouders van niet-westerse herkomst (cbs: Statline, geraad-
pleegd op 22 februari 2011). Het grootste deel van deze niet-westerse gezinnen heeft een 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. In een aanvullende toe-
komstige publicatie zal het Sociaal en Cultureel Planbureau verslag doen van een onder-
zoek specifiek gericht op het gezinsleven in niet-westerse gezinnen.
Meer informatie over de huidige samenstelling van gezinnen in Nederland, over gedrag 
en opvattingen ten aanzien van relatie- en gezinsvorming, en over veranderingen hierin 
gedurende de afgelopen decennia is te vinden in de hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport. 
We bespreken nu eerst de ontwikkelingen in het Nederlandse gezinsbeleid gedurende de 
afgelopen twee decennia.

1.3 Beleid ten aanzien van gezinnen: een korte schets

Aan overheidsbeleid ten aanzien van gezinnen ligt een – vaak impliciete – visie ten 
grondslag aangaande de vraag wie verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding 
van kinderen (Hermanns 1992): ligt die verantwoordelijkheid uitsluitend bij ouders, 
of ook bij de overheid en het maatschappelijke middenveld? Het gezinsbeleid van 
de  Nederlandse overheid kenmerkt zich van oudsher door terughoudendheid bij de 
opvoeding (De Hoog 2003; Hoek 2008). Ouders worden gezien als degenen die primair 
verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding en hebben  dienovereenkomstig 
een grote vrijheid om deze verantwoordelijkheid naar eigen inzicht in te vullen. Dit uit-
gangspunt is ook in de wet vastgelegd, in de bepalingen die gaan over het ouderlijk gezag 
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(Veldkamp 2001). De rol van de overheid blijft over het algemeen beperkt tot het bieden 
van een wettelijk kader en tot het scheppen van noodzakelijke financiële en praktische 
(rand)voorwaarden, opdat ouders voldoende geld en tijd hebben om hun kinderen op 
te voeden. Deze relatieve terughoudendheid van de overheid op pedagogisch gebied 
heeft zijn oorsprong in de verzuiling (Bussemaker 1993). Zorg voor ouders en kinderen 
werd vanaf het begin van de twintigste eeuw zo veel mogelijk gedelegeerd binnen de 
verschillende zuilen en uitbesteed aan het maatschappelijke middenveld. Wel werd tot in 
de jaren zestig het belang van het gezin voor individu en samenleving door de overheid 
be nadrukt. Dit was met name het geval in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen in 
het weder opbouwbeleid en de organisatie van de verzorgingsstaat een belangrijke rol 
werd toegekend aan het kostwinnergezin (Bussemaker 1993), waarbij in verreweg de 
meeste gevallen de man de kostwinner en de vrouw de zorggeefster was.
De maatschappelijke veranderingen ten aanzien van relatie- en gezinsvorming in de 
jaren zestig, zeventig en tachtig hadden ook hun weerslag op het gezinsbeleid van de 
overheid. Er kwam veel kritiek op het kostwinner-zorggeefstermodel dat de overheid 
hanteerde, onder andere vanuit de vrouwenbeweging, en er werden voorstellen ontwik-
keld ter bevordering van gelijke rechten van mannen en vrouwen. In 1974 kreeg de vrouw-
enemancipatie een plek binnen het Nederlandse overheidsbeleid. In dezelfde tijd verlegde 
de overheid haar uitgangspunt in toenemende mate van gezin naar individu. In 1982 werd 
de afdeling Algemeen Gezinsbeleid, in 1967 opgericht als onderdeel van het toenmalige 
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, opgeheven. Haar taken wer-
den overgeheveld naar andere afdelingen en ministeries. In de jaren tachtig en negentig 
was er op de departementen daarmee geen aparte afdeling meer die verantwoordelijkheid 
droeg voor het gezinsbeleid (Hoek 2008). Overheidsbeleid was in die jaren dan ook niet op 
het gezin als geheel gericht, maar veel meer op verschillende deelaspecten van het gezins-
leven, zoals emancipatie en opvoedingsproblemen (Van den Brink 1997). Het overheids-
beleid was in deze periode gefragmenteerd (Hoek 2008). De term gezinsbeleid werd in die 
tijd ook niet meer gebruikt, en het woord ‘gezin’ werd in rapporten vervangen door meer 
neutrale termen, zoals ‘huishouden’. De situatie in de jaren tachtig en begin jaren negen-
tig van de vorige eeuw wordt daarom ook wel gekarakteriseerd als ‘impliciet’ (Cuyvers et 
al. 1997) of ‘verborgen’ (Hoek 2008) gezinsbeleid.
Gedurende de jaren negentig kwam hier voorzichtig verandering in. Er kwam weer meer 
belangstelling voor het gezin en voor gezinsbeleid, bij politici, beleidsmakers, des-
kundigen, wetenschappers en in de media, en midden jaren negentig werd het belang 
van gezinnen en gezinsbeleid kort onderwerp van een publieke discussie (Hoek 2008). 
Deze discussie werd aangezwengeld door het cda, dat toen in de oppositiebanken zat.
Enneüs Heerma, toenmalig fractievoorzitter van het cda, hield in september 1995 tij-
dens de Algemene Beschouwingen een pleidooi voor een expliciet en samenhangend 
gezinsbeleid en voor een minister van familiezaken. Het debat dat hierop volgde, leidde 
uiteindelijk tot een herdefiniëring van het gezinsbegrip door de overheid. De traditio-
nele, meestal impliciet gehanteerde, definitie van het gezin – een gehuwd heteropaar 
met kinderen – werd verlaten en er kwam in het parlement consensus over een nieuwe 
definitie die rekening hield met de maatschappelijke veranderingen van de afgelopen 
decennia. Deze definitie werd vastgelegd in de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de 
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functie van het gezin van het eerste paarse kabinet (v ws 1996). In de beleidsbrief werd 
 aangesloten bij de definitie die eerder ontwikkeld was door het Nationaal Comité voor 
het Internationaal Jaar van het Gezin (1995).
Naast deze herdefiniëring richtte de discussie binnen de overheid zich op de vraag hoe 
gezinsbeleid vormgegeven moest worden. In de hiervoor genoemde beleidsbrief werd 
het maatschappelijke belang van het opvoeden van kinderen door de overheid erkend, 
en betrokkenheid van de overheid hierbij als wenselijk beschouwd (vws 1996). In de 
praktijk kreeg de opvoeding van kinderen echter nog weinig aandacht in overheidsbeleid. 
Het gezinsbeleid was vooral gericht op de financiële positie van gezinnen en op de com-
binatie van werk en gezinsleven (wrr 2007). De opvoeding en ontwikkeling van kinderen 
kregen slechts aandacht voor zover zich hierin problemen voordeden, bijvoorbeeld in het 
beleid ten aanzien van de jeugdzorg (wrr 2007). Daarmee bleef het ideaal van een terug-
houdende overheid grotendeels overeind: de overheid was zeker niet van plan om ouders 
richtlijnen of aanwijzingen te geven over hoe kinderen op te voeden.
De discussie midden jaren negentig over gezinsbeleid leidde tot meer openheid: de 
term gezinsbeleid werd ook in de jaren daarna meermalen gebruikt (Hoek 2008). 
Van een expliciet en samenhangend gezinsbeleid was echter nog in het geheel geen 
sprake. Uit de hiervoor genoemde beleidsbrief van het eerste paarse kabinet sprak nog 
 duidelijk een voorkeur voor een impliciet en gefragmenteerd gezinsbeleid (Hoek 2008). 
Deze visie op gezinsbeleid veranderde ook niet na de verkiezingen van 1998, toen het 
tweede paarse kabinet aantrad. Het debat had wel tot gevolg dat er binnen sommige 
politieke partijen expliciet aandacht werd besteed aan gezinsbeleid. Vergelijking van de 
ver kiezingsprogramma’s uit 2002 leert dat de visies van de verschillende partijen op het 
gezin diverser waren dan in het verleden (De Hoog en Hooghiemstra 2002).
De hernieuwde aandacht voor gezinnen en gezinsbeleid in het publieke debat, in de 
media en in partijprogramma’s leidde ertoe dat het gezin in 2002 na lange tijd een 
meer prominente plaats kreeg binnen het beleid van de overheid. Dit gebeurde met de 
komst van een staatssecretaris voor emancipatie en gezin (de heer Phoa). Deze staats-
secretaris verdween echter weer snel van het politieke toneel, toen het eerste kabinet-
Balkenende al na 86 dagen ter ziele ging. In het volgende kabinet werd er geen nieuwe 
staats secretaris voor gezinsbeleid meer benoemd en was het weer ‘gewoon’ de staats-
secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die verantwoordelijk was voor gezins- 
en jeugdbeleid. Wel kreeg gezinsbeleid inhoudelijk meer aandacht, onder andere met 
de presentatie van de Gezinsnota in 2006. In deze nota koos de staatssecretaris voor een 
meer actieve opstelling ten aanzien van de manier waarop ouders hun kinderen groot-
brengen. Dat vormde een breuk met de traditie van terughoudendheid die de overheid 
op dit gebied lange tijd kenmerkte.
Toen in 2007 het cda samen met de ChristenUnie en de PvdA het vierde kabinet- 
Balkenende vormde, werd er voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiede-
nis een minister voor Jeugd en Gezin benoemd. In sommige andere landen om ons heen, 
bijvoorbeeld in Duitsland, bestond er al langer een minister die zich specifiek richtte op 
zaken die met het gezin of de familie te maken hebben. In Nederland ging het om een 
zogenoemd programmaministerie: een dergelijk ministerie heeft een eigen begroting, 
maar de meeste werkzaamheden worden verricht door ambtenaren die werkzaam zijn bij 
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andere vakdepartementen. Doelstelling van de minister was om een expliciet en samen-
hangend gezinsbeleid te voeren (t k 2006/2007; Jeugd en Gezin 2008), en dat vormde 
een contrast met beleidsdoelstellingen in de jaren negentig. Er was echter ook onder de 
minister voor Jeugd en Gezin slechts tot op zekere hoogte sprake van een samenhangend 
gezinsbeleid. Inkomensbeleid en beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie van vrou-
wen kunnen bijvoorbeeld ook tot gezinsbeleid worden gerekend. Deze beleidsterreinen 
bleven ook in 2007 ‘gewoon’ tot de verantwoordelijkheden van andere ministeries 
be horen. Eind 2010, bij het aantreden van het kabinet-Rutte, werd het ministerie voor 
Jeugd en Gezin weer opgeheven. Hoe het gezinsbeleid er onder het nieuwe kabinet uit 
zal gaan zien, is bij het schrijven van dit rapport nog onduidelijk.

1.4 Drie domeinen van gezinsbeleid

Gezinsbeleid van de overheid heeft zich in de afgelopen twee decennia met name 
gericht op de volgende drie domeinen: beleid ten aanzien van inkomensondersteuning 
van gezinnen, beleid gericht op de combinatie van zorg en betaald werk, en beleid ten 
aanzien van opvoedingsondersteuning van gezinnen. Bij de eerste twee domeinen gaat 
het om het scheppen van de noodzakelijke financiële en praktische (rand)voorwaar-
den die het mogelijk maken dat ouders hun kinderen op een goede en veilige manier 
opvoeden en begeleiden. In beleid ten aanzien van het derde domein is de overheid op 
een meer actieve en sturende manier betrokken bij hoe ouders invulling geven aan de 
opvoeding. Doel is de kwaliteit van de opvoeding te verbeteren, en daarbij spelen ideeën 
over  wenselijk ouderschap een belangrijke rol. De discussie ten aanzien van de vraag of 
de overheid eerder terughoudend of meer betrokken moet zijn bij de opvoeding door 
ouders is met name in dit beleidsterrein relevant. Verschillende ministeries, waaronder 
het ministerie voor Jeugd en Gezin, maar ook de ministeries van Financiën, van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, zijn verantwoordelijk voor beleid op deze drie domeinen. Het 
beleid is over het algemeen ingegeven door een combinatie van economische en peda-
gogische overwegingen, en van overwegingen die betrekking hebben op de emancipatie 
van de vrouw (w r r 2007).
We lichten nu kort het beleid ten aanzien van elk van deze drie domeinen toe. Overi-
gens is niet altijd een scherpe lijn te trekken waar het ene beleidsdomein ophoudt en 
het andere begint. Soms is er sprake van overlap; sommige maatregelen hebben effect 
op verschillende beleidsterreinen. Zo gaat het bij de ouderschapsverlofkorting en de 
kinderopvangtoeslag zowel om financiële tegemoetkomingen als om maatregelen die 
de combinatie van arbeid en zorg gemakkelijker moeten maken. Daarnaast kunnen 
maatregelen ingezet op het ene terrein een tegengesteld effect hebben op een ander 
terrein. Inkomensondersteuning aan ouders met lage inkomens kan bijvoorbeeld de 
prikkel voor vrouwen om op de arbeidsmarkt actief te zijn of te blijven, verminderen, en 
daarmee ingaan tegen de doelstelling van de overheid dat mannen en vrouwen arbeid en 
zorg evenwichtiger verdelen.
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1.4.1 Beleid ten aanzien van inkomensondersteuning van gezinnen

De Nederlandse overheid komt gezinnen van oudsher financieel tegemoet in de kosten 
die samenhangen met het levensonderhoud en de opvoeding van kinderen (Financiën 
2010). Deze tegemoetkoming dekt niet de volledige kosten, en dat is in lijn met de visie 
van de overheid dat ouders ook in financieel opzicht de eerstverantwoordelijken zijn 
(ser 1964). Door mee te betalen aan het levensonderhoud en de opvoeding van kinde-
ren wil de overheid de materiële belemmeringen voor kinderen wegnemen om zich te 
kunnen ontplooien en om adequaat onderwijs te kunnen volgen; dat laatste is ook van 
sociaal-economisch belang (ser 1964). Een andere reden waarom de overheid gezinnen 
financieel ondersteunt, is omdat zij wil voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. 
Armoede onder kinderen wordt als onrechtvaardig ervaren (Financiën 2010). Daarnaast 
is armoede bedreigend voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen de materiële 
omstandigheden van arme kinderen zijn slechter, maar ook de cognitieve, sociaal-
emotionele en fysieke ontwikkeling blijft achter (Ridge 2002; Jacob en Ludwig 2008; 
Roest et al. 2010). Dit komt onder andere doordat arme ouders minder financiële moge-
lijkheden hebben om te zorgen voor goede voorzieningen en kwalitatief goede zorg voor 
hun kinderen (McLanahan 2004). Ook kan langdurige armoede of een laag inkomen tot 
spanningen bij ouders leiden, en die spanningen kunnen weer overgedragen worden op 
de kinderen (Conger en Elder 1994; Conger et al. 2000). Deze ongunstige ontwikkelingen 
spelen ook op de langere termijn een rol: als kinderen op jonge leeftijd met armoede te 
maken krijgen, is dat vaak een voorbode van problemen die zij in hun latere leven zullen 
ervaren.
Het stelsel van collectief gefinancierde tegemoetkomingen kent zowel primaire als 
secundaire kinderregelingen (Versantvoort en Goudswaard 2009). Primaire kinder-
regelingen zijn gericht op het kind zelf; de nadruk bij deze regelingen ligt op het 
compenseren van kosten die samenhangen met het levensonderhoud van kinderen. 
Sommige van deze primaire regelingen hebben betrekking op uitkeringen en fiscale 
heffingskortingen die gezinnen van de overheid ontvangen, zoals de kinderbijslag en 
diverse fiscale kinderkortingen. Andere regelingen zijn gerelateerd aan het gebruik 
van bepaalde voorzieningen of diensten die door de overheid worden gefinancierd of 
gesubsidieerd, zoals ouderschapsverlof, kinderopvang en onderwijs. Secundaire kinder-
regelingen zijn niet speciaal op gezinnen met kinderen gericht, maar hangen wel samen 
met de aanwezigheid van kinderen. Bij deze secundaire, kindgerelateerde regelingen 
gaat het bijvoorbeeld om de extra bijstand die alleenstaanden krijgen wanneer zij kinde-
ren te onderhouden hebben, of om de gratis zorgverzekering voor kinderen volgens de 
Zorgverzekeringswet. Aan deze secundaire kinderregelingen zullen we in deze paragraaf 
verder geen aandacht besteden.
De oudste en meest bekende financiële kinderregeling is de kinderbijslagverzekering. 
Kinderbijslag is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet. In principe hebben alle 
ouders die wonen of werken in Nederland recht op deze financiële tegemoetkoming, 
voor elk van hun kinderen tot 18 jaar. De uitkering is hoger naarmate kinderen ouder 
zijn. Kinderbijslag geldt voor alle ouders en is in principe even hoog voor alle ouders. 
Daarmee is het de enige primaire kinderregeling die algemeen van aard is. Vanaf de jaren 
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negentig is de kinderbijslag aangevuld met andere kinderregelingen die op specifieke 
gezinnen zijn gericht, zoals eenoudergezinnen, gezinnen met een laag inkomen, gezin-
nen met gehandicapte kinderen, en gezinnen met werkende ouders. Bij sommige van 
deze regelingen gaat het om fiscale kortingen. Zo is er de alleenstaande-ouderkorting, 
een financiële tegemoetkoming aan eenoudergezinnen met thuiswonende kinderen 
jonger dan 27 jaar. Volgens Lok (2009) komt deze korting in de helft van de gevallen 
terecht bij gezinnen met een laag inkomen. Het kindgebonden budget (Wet op het kind-
gebonden budget) is een uitkering die specifiek erop gericht is gezinnen met een laag 
inkomen extra te ondersteunen. Ook kunnen gezinnen met een laag inkomen op grond 
van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in aanmerking komen 
voor een financiële tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt worden in verband met 
het volgen van onderwijs door kinderen tot 18 jaar.
Een andere groep die door de overheid extra financieel wordt ondersteund, zijn gezin-
nen met kinderen met een handicap of beperking. Sinds 2000 is er de tegemoetkoming 
onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (tog), als vergoeding voor de 
zorg door ouders aan thuiswonende kinderen met een handicap. Om werkende ouders 
met kinderen belastingtechnisch te ondersteunen, is er sinds 2009 de inkomens-
afhankelijke (aanvullende) combinatiekorting (iack), die zich specifiek richt op alleen-
staande ouders en minst verdienende partners met kinderen.
In de hiervoor genoemde regelingen gaat het om uitkeringen en fiscale heffings kortingen 
die gezinnen van de overheid ontvangen. Daarnaast financiert of subsidieert de over-
heid een aantal publieke voorzieningen en diensten die specifiek op gezinshuishoudens 
gericht zijn en die samenhangen met de verzorging en opvoeding van kinderen. Zo wordt 
het onderwijs van oudsher grotendeels door de rijksoverheid gefinancierd. Daarnaast 
worden huishoudens door de overheid gecompenseerd voor de kosten die zij maken voor 
hun schoolgaande kinderen, zoals uitgaven voor boeken en school materialen en les- en 
collegegeld. De kosten voor schoolboeken in het basisonderwijs werden altijd al door de 
overheid vergoed; vanaf 2008 geldt dat voor het voortgezet onderwijs in principe ook. 
Ouders hoeven verder geen lesgeld te betalen voor kinderen die op de basisschool of een 
school voor speciaal onderwijs zitten. Vanaf 2005 betalen ouders ook geen lesgeld meer 
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar. Voor ouders van een kind 
met een handicap of beperking is er sinds 2003 de leerlinggebonden financiering (lgf), 
informeel ook wel het rugzakje genoemd. Wanneer ouders kiezen voor een reguliere 
school en hun kind extra voorzieningen nodig heeft, komen zij in aanmerking voor een 
leerlingsgebonden budget waarmee deze voorzieningen gefinancierd kunnen worden. 
Deze regeling geldt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, en sinds 2006 
ook voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Andere regelingen waarin voorzieningen door de overheid gefinancierd of  gesubsidieerd 
worden, zijn de ouderschapsverlofkorting en de kinderopvangtoeslag. Via deze 
 regelingen biedt de overheid financiële tegemoetkomingen aan ouders die ouder-
schapsverlof opnemen respectievelijk gebruikmaken van voorzieningen voor kinder-
opvang. Beide regelingen hebben als doel om de combinatie van zorg en betaald werk te 
 faciliteren, en daarom bespreken we deze twee financiële regelingen meer gedetailleerd 
in de volgende subparagraaf.
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1.4.2 Beleid gericht op de combinatie van zorg en betaald werk

Een belangrijke doelstelling van de overheid is de combinatie van arbeid en zorg voor 
ouders te vereenvoudigen. De overheid wil het op deze manier mogelijk maken dat 
vrouwen meer uren kunnen blijven werken wanneer zij moeder worden: zo kan de 
 sociaal-economische positie van de vrouwen versterkt worden en kunnen tegelijkertijd 
de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing opgevangen 
worden (oc w 2007). Naast deze financiële en economische argumenten spelen bij de 
overheid ook pedagogische argumenten een rol: door de combinatie van arbeid en zorg 
te vergemakkelijken wil de overheid voorkomen dat gezinnen overbelast raken en dat dit 
ten koste gaat van de ontwikkeling van kinderen (Jeugd en Gezin 2008).
De overheid heeft de laatste jaren de combinatie van arbeid en zorg vooral geprobeerd 
te vereenvoudigen door het verstrekken van subsidies voor kinderopvang en het instel-
len van verlofregelingen. Om met het eerste te beginnen: in Nederland kennen we 
diverse vormen van formele kinderopvang, zoals kinderdagverblijven en gastouder-
opvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar, en buitenschoolse en tussenschoolse 
opvang voor de 4- tot en met 12-jarige kinderen. Vanaf begin jaren negentig tot begin 
deze eeuw heeft de overheid verschillende stimuleringsprogramma’s ontwikkeld om 
het aantal kindplaatsen in centra voor dagopvang en voor buitenschoolse opvang uit te 
breiden. Via de gemeenten ontvingen deze centra subsidies. In deze periode is het aantal 
opvang plaatsen in kinderdaginstellingen en de buitenschoolse opvang verzevenvoudigd 
( Vervoort et al. 2003).
In 2005 trad de Wet kinderopvang in werking, en daarmee kreeg de formele kinder-
opvang voor het eerst een eigen wettelijk kader. Doel van de invoering van deze wet was 
onder andere om de positie van ouders als vragers van kinderopvang te versterken en 
markt werking in de kinderopvang te stimuleren. Niet langer kregen de kinderopvang-
instellingen geld van de overheid, maar waren het de ouders die subsidies ontvingen voor 
het gebruik van kinderdagverblijf, gastouderopvang en buitenschoolse opvang. Om het 
gebruik van buitenschoolse opvang een verdere impuls te geven zijn in 2007 school-
besturen verplicht gesteld opvang voor en na schooltijd te (laten) organiseren als ouders 
daar om vragen (szw/ocw 2005). In de Wet kinderopvang is (onder andere) vastgelegd dat 
ouders die allebei werken en werkende alleenstaande ouders in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming in de kosten van formele kinderopvang. Deze wordt door overheid 
en werkgevers gefinancierd; de werkgeversbijdrage is in 2007 verplicht gesteld. In 2009 is 
er door de overheid 2351 miljoen euro aan kinderopvangtoeslag  uitgegeven, werkgevers 
betaalden in totaal 684 miljoen euro, en de eigen bijdrage van ouders bedroeg 856 mil-
joen euro (ocw 2010). De vergoeding die ouders ontvangen, kan echter flink variëren, de 
tegemoetkoming is namelijk sterk inkomensafhankelijk. Zo kon de toeslag voor het eer-
ste kind in 2009 variëren van 95,5% tot 33,3% van het werkelijke uurtarief (ocw 2010). Met 
ingang van 2011 is de kinderopvangtoeslag fors verlaagd. Uit de plannen van het nieuwe 
kabinet-Rutte kan opgemaakt worden dat er de komende jaren verder gekort zal worden 
op de kinderopvangtoeslag (v v d/cda 2010).
In de afgelopen twintig jaar is de toegankelijkheid van de kinderopvang sterk ver-
beterd. Ook de laatste jaren, nadat de Wet kinderopvang is ingevoerd, is het aantal 
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 opvangplaatsen fors gegroeid, alsmede het aantal kinderen dat wordt opgevangen (Cloïn 
en Souren 2011). De capaciteit bij de buitenschoolse opvang loopt nog duidelijk achter bij 
die van de dagopvang maar is wel aan een sterke opmars bezig. Ondanks deze toename 
in capaciteit maken nog lang niet alle werkende moeders gebruik van formele kinder-
opvang. In 2009 maakte in totaal 58% van de werkzame moeders met kinderen jonger 
dan 4 jaar gebruik van een vorm van formele kinderopvang; bij moeders met kinderen 
van schoolgaande leeftijd was dat slechts 21% (Cloïn en Souren 2011). In een op de vijf 
gezinnen met kinderen tot 4 jaar en een werkende moeder wordt er helemaal geen 
gebruik gemaakt van kinderopvang. In andere gevallen worden grootouders, andere 
familieleden of buren ingeschakeld voor de opvang van kinderen.
Een ander instrument dat de overheid de afgelopen jaren heeft ingezet om de combina-
tie van arbeid en zorg voor ouders te vergemakkelijken, zijn verlofregelingen. In de Wet 
arbeid en zorg, die in 2001 van kracht werd, zijn diverse verlofsoorten opgenomen (zie 
voor een overzicht: Cloïn en Souren 2011). Het zogenoemde zwangerschaps- en beval-
lingsverlof gaat zes tot vier weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum in en duurt 
minimaal tot tien weken na de daadwerkelijke bevalling. Tijdens dit verlof hebben aan-
staande moeders recht op een uitkering ter hoogte van hun normale loon. De partner 
van de moeder kan voor de bevalling en voor de aangifte van de geboorte een beroep 
doen op het recht op calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof. Vlak na de beval-
ling heeft de partner recht op twee dagen betaald kraamverlof; dit verlof wordt ook wel 
vaderschapsverlof of babyverlof genoemd. Ouders die een (pleeg)kind adopteren, heb-
ben recht op vier weken (collectief ) betaald verlof.
In tegenstelling tot ouders in veel andere Europese landen (Moss 2009) hebben ouders 
in Nederland geen wettelijk recht op betaald ouderschapsverlof. Wel is onbetaald ouder-
schapsverlof per wet geregeld. Dit ouderschapsverlof geeft beide ouders het recht om 
verlof op te nemen voor de verzorging en opvoeding van kinderen tot 8 jaar. In 2009 is 
de duur van dit verlof verdubbeld van 13 naar 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Vrouwen 
nemen duidelijk vaker ouderschapsverlof op dan mannen: in 2009 maakte 41% van de 
vrouwen gebruik van dit recht tegenover 19% van de mannen (Cloïn en Souren 2011). 
Ouders die ouderschapsverlof opnemen, kunnen aanspraak maken op ouderschaps-
verlofkorting, dit is een fiscale tegemoetkoming. Naast het recht op ouderschapsverlof 
hebben ouders ook de mogelijkheid om betaald of onbetaald (kort- of langdurend) 
zorgverlof op te nemen voor het verzorgen van zieke kinderen. Behalve deze wettelijke 
mogelijkheden tot verlof zijn er ook verschillende verlofregelingen in cao’s vastgelegd. 
Dit kunnen zowel verruimende als beperkende afspraken zijn; het kan om betaalde of 
onbetaalde verlofregelingen gaan, en om korter of langer durend verlof. De mogelijk-
heden om verlof op te nemen kunnen per arbeidsovereenkomst aardig verschillen (zie 
voor een overzicht: Cloïn en Souren 2011).
Behalve op gesubsidieerde kinderopvang en verlofregelingen is overheidsbeleid de 
laatste jaren ook gericht op de opvattingen die in de samenleving leven als het gaat 
om arbeidsdeelname van vrouwen en mannen (tk 2009/2010; Taskforce DeeltijdPlus 
2010). Er is aandacht voor de opvattingen van vrouwen en mannen zelf, de opvat-
tingen van hun familie of vrienden, en de ideeën die er op de werkvloer heersen. Dat 
vrouwen in deeltijd blijven werken als zij kinderen hebben, wordt in Nederland breed 



ge zinnen en ge zinsbeleid in nederl and: een introduc tie

29  

 geaccepteerd, maar het voltijds werken door moeders stuit vooralsnog op veel bezwa-
ren (Cloïn en Souren 2011). Deze opvattingen kunnen invloed hebben op de keuzes die 
vrouwen maken, en op deze manier verhinderen dat vrouwen meer gaan werken, zo is 
de  gedachte (vgl. Cloïn en Souren 2011).
Behalve voor deze culturele aspecten heeft de overheid oog voor zogenoemde tijds-
knelpunten die het moeilijk maken zorg en betaald werk te combineren. Achterliggende 
gedachte is dat de samenleving van een kostwinnersmaatschappij veranderd is in een 
samenleving van werkende alleenstaanden en tweeverdieners, maar dat de infrastruc-
tuur hierop onvoldoende is afgestemd. De openingstijden van publieke en private voor-
zieningen (waaronder kinderopvang) en de schooltijden vallen vrijwel samen met de 
tijden waarop de meeste mensen aan het werk zijn (Cloïn et al. 2010).

1.4.3 Beleid ten aanzien van opvoedingsondersteuning van gezinnen

Vanaf de jaren negentig is opvoedingsondersteuning een centraal thema in het jeugd- en 
gezinsbeleid van de overheid. Opvoedingsondersteuning kan in principe door iedereen 
gegeven worden. We maken een onderscheid tussen steun die door het informele per-
soonlijke netwerk van ouders gegeven wordt – bijvoorbeeld door eigen ouders of door 
vrienden – en steun die langs formele weg verleend wordt: instellingen en organisaties 
die in het leven zijn geroepen door de overheid of door het maatschappelijke midden-
veld. Dat kan bijvoorbeeld de school zijn of het consultatiebureau, Bureau Jeugdzorg 
of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het beleid van de overheid heeft zich met name 
gericht op de ondersteuning via deze formele weg. Door de draagkracht, kennis en 
vaardigheden van ouders te vergroten wil de overheid eraan bijdragen dat ouders hun 
kinderen optimaal kunnen begeleiden naar volwassenheid en wil zij voorkomen dat 
problemen binnen gezinnen zodanig uit de hand lopen dat zij de ontwikkeling van 
kinderen kunnen bedreigen. In de allereerste plaats staat dus het belang van het kind 
centraal. Kinderen die de kans krijgen zich goed te ontwikkelen zijn beter voorbereid op 
de toekomst, en dat is ook in het belang van de maatschappij als geheel. Ook ouders zelf 
kunnen natuurlijk voordeel hebben van ondersteuning die zij bij de opvoeding krijgen; 
opvoedingsondersteuning kan gegeven worden in antwoord op de vragen die ouders 
hebben. Opvoedingsondersteuning kan in sommige gevallen echter ook juist indruisen 
tegen de wensen, belangen en rechten van ouders, namelijk daar waar de vrijheid van 
ouders ingeperkt wordt.
Het beleid dat de overheid op dit terrein voert wordt gekenmerkt door een normatief 
spanningsveld tussen aan de ene kant het ideaal van terughoudendheid dat overheids-
beleid van oudsher karakteriseert en aan de andere kant de wens van de overheid om 
meer betrokken te zijn bij de manier waarop ouders kinderen opvoeden, ouders hierin 
meer te volgen, en in te grijpen indien er signalen zijn dat gezinnen niet goed functio-
neren (w r r 2003). Onder andere naar aanleiding van een aantal ernstige incidenten is 
de bezorgdheid bij de overheid over de opvoeding in de afgelopen jaren toegenomen, 
en daarmee ook haar wens om meer betrokken te zijn. De overheid heeft haar ideaal van 
terughoudendheid op dit gebied dan ook in toenemende mate verlaten en gekozen voor 
een meer actieve en minder vrijblijvende houding.
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In deze koerswijziging van de overheid speelt opvoedingsondersteuning een centrale 
rol. Uitgangspunt van de overheid is dat opvoedingsondersteuning voor elke ouder 
vanzelfsprekend en sociaal geaccepteerd moet zijn (Zeijl en Van Egten 2008). Het moet 
bijvoorbeeld gewoner worden wanneer ouders bij hun eerste kind een opvoedcursus vol-
gen. Via de inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin (cjg) nam de overheid recentelijk 
het initiatief om ouders op een meer structurele manier te ondersteunen bij de ontwik-
keling en verbetering van hun opvoedvaardigheden. Doelstelling van de overheid is dat 
er in 2011 een landelijk dekkend netwerk van cjg’s is. Bij een cjg kunnen ouders terecht 
met vragen over de opvoeding; een cjg biedt laagdrempelige opvoed- en opgroeionder-
steuning aan, in samenhang met jeugdgezondheidszorg. Achterliggende gedachte is dat 
niet alle ouders over een informeel pedagogisch netwerk beschikken waar zij met hun 
vragen terechtkunnen, en dat zo’n formele ondersteuning dit gebrek kan compenseren. 
Deze maatregelen pasten ook binnen de beleidsaandacht voor preventie van probleem-
gedrag bij jongeren. Qua regelgeving valt deze pedagogische ondersteuning van ouders 
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Behalve op opvoedingsondersteuning door professionals en instanties is beleid van de 
overheid de afgelopen jaren ook gericht op het stimuleren en faciliteren van opvoedings-
ondersteuning via informele persoonlijke netwerken van ouders. Dit gebeurt bijvoor-
beeld door de organisatie van zogenoemde opvoeddebatten in buurten en gemeenten, 
waarin ouders elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in gesprek kunnen gaan over de 
opvoeding en ervaringen kunnen uitwisselen. Door het organiseren van Eigen Kracht-
conferenties wordt getracht problemen rondom de opvoeding zo veel mogelijk aan te 
pakken vanuit het eigen netwerk van het gezin.
Bij de hiervoor genoemde maatregelen van de overheid wordt ervan uitgegaan dat 
ouders zelf hulp zoeken wanneer ze die nodig hebben. Opvoedingsondersteuning kan 
ook een niet-vrijblijvend karakter hebben en ingezet worden zonder dat ouders hierom 
gevraagd hebben of zelfs tegen de uitdrukkelijke wens van ouders in, wanneer profes-
sionals van mening zijn dat ouders in de opvoeding tekortschieten. In de Wet op de 
jeugdzorg, van kracht in 2005, is geregeld dat in situaties waarin ouders tekortschieten 
en waarin de rechten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind bedreigd worden, 
ouders kunnen worden gedwongen opvoedingsondersteuning te accepteren: wanneer 
de rechter besluit tot een ondertoezichtstelling (ots) behouden de ouders nog wel het 
gezag over hun kinderen maar krijgen zij een gezinscoach van Bureau Jeugdzorg toe-
gewezen die hen begeleidt bij de opvoeding. Wanneer de gezinssituatie niet verbetert en 
ouders niet in staat blijken hun kind op te voeden, kunnen ouders ontheven of ontzet 
worden uit het ouderlijk gezag. Het gezag over het kind wordt dan overgedragen aan een 
ander; meestal is dat Bureau Jeugdzorg.

1.5 Dit rapport

In dit rapport richten we onze aandacht met name op de drie terreinen of thema’s die we 
hiervoor geschetst hebben: de financiële positie van gezinnen, de manier waarop ouders 
de zorg voor kinderen combineren met betaald werk, en de wijze waarop kinderen 
zich ontwikkelen en ouders hun kinderen opvoeden en daarbij ondersteuning krijgen 
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vanuit hun omgeving. We zullen extra oog hebben voor hoe het gezinnen die zich in 
een kwetsbare positie bevinden vergaat ten aanzien van deze drie thema’s: ouders en 
kinderen in gezins omstandigheden die gekenmerkt worden door een groter risico op 
problemen, zoals eenoudergezinnen, gezinnen met een laag inkomen en gezinnen met 
laag opgeleide ouders.
Het rapport begint met een demografische inleiding, bestaande uit twee hoofdstukken: 
hoofdstuk 2 gaat over gedrag ten aanzien van relatie- en gezinsvorming, hoofdstuk 3 
over de opvattingen die mensen hierover hebben. In hoofdstuk 4 staat het eerste thema 
centraal: de financiële positie van gezinnen. We onderzoeken in dat hoofdstuk hoe groot 
het inkomen is dat gezinnen vrij te besteden hebben, bespreken hoe transities rond 
partnerschap en ouderschap effect hebben op het inkomen van gezinnen, en brengen 
in kaart in welke mate gezinnen voordeel hebben van door de overheid  gefinancierde of 
gesubsidieerde diensten en voorzieningen. De hoofdstukken 5 en 6 gaan over het tweede 
thema: de manier waarop ouders de zorg voor kinderen combineren met betaald werk. 
In hoofdstuk 5 onderzoeken we hoeveel tijd ouders tegenwoordig met hun kinderen 
doorbrengen, hoe zij de zorg voor kinderen combineren met werk buitenshuis, en hoe zij 
betaald werk, zorgtaken en huishoudelijke taken onderling verdelen. Hoofdstuk 6 brengt 
in beeld hoe ouders hun kinderen wegbrengen naar en ophalen van de kinderopvang, 
school en buitenschoolse activiteiten, hoe zij dit afstemmen op hun werk buitenshuis, 
en hoe ouders dit onderling verdelen. In de hoofdstukken 7, 8 en 9 behandelen we ten 
slotte het derde thema: de manier waarop kinderen zich ontwikkelen, hoe ouders hun 
kinderen opvoeden en de mate waarin ouders hierbij ondersteuning krijgen vanuit hun 
omgeving. In hoofdstuk 7 onderzoeken we wat ouders belangrijk vinden in de opvoe-
ding van hun kinderen, hoe zij de opvoeding beleven en welke opvoedings strategieën 
zij hanteren. Hoofdstuk 8 brengt in beeld op welke manier ouders opvoedingsonder-
steuning ontvangen van personen in hun sociale netwerk en hoe ondersteunend ouders 
de buurt waarin zij wonen op dit punt ervaren. In hoofdstuk 9 onderzoeken we hoe de 
opvoedingspatronen van ouders en de mate waarin zij op voedingsondersteuning ont-
vangen de gezondheid en het gedrag van hun kinderen  kunnen voorspellen.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft voor dit rapport een enquête uitgevoerd 
naar hoe ouders in Nederland tegenwoordig de opvoeding van hun kinderen ter hand 
nemen. Deze enquête heet Opvoeden in Nederland 2010. Aan deze enquête hebben 2691 
ouders deelgenomen met ten minste één thuiswonend kind tussen de 0 en 17 jaar oud. 
De gegevens afkomstig van deze enquête worden gebruikt in de hoofdstukken 7, 8 en 9. 
In de andere hoofdstukken van dit rapport wordt gebruikgemaakt van reeds bestaande 
databestanden. In bijlage A (te vinden op www.scp.nl/publicaties bij dit rapport) vindt 
u meer informatie over Opvoeden in Nederland 2010 en alle andere voor dit rapport 
gebruikte databestanden. 

Noot

1 Naast de Tweede Demografische Transitie wordt ook de Eerste Demografische Transitie onder-

scheiden. De Eerste Demografische Transitie heeft betrekking op veranderingen die zich tussen 

pakweg 1850 en 1940 in Europa voordeden: onder invloed van processen van  verstedelijking, 
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 industrialisatie en medicalisering vond er een overgang plaats van een situatie van hoge 

 vruchtbaarheid en hoge sterfte naar een situatie van lage vruchtbaarheid en lage sterfte.
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2 Gezinnen in cijfers

Arie de Graaf (cbs)

2.1 Gezinnen in beweging

Het gezin is nog steeds een populaire samenlevingsvorm ook al lijkt het gezin van nu 
vaak niet meer op het gezin van vroeger. Het traditionele gezin – vader, moeder en kin-
deren – is al lang niet meer de enige gezinsvorm. Naast tweeoudergezinnen zijn er steeds 
meer eenoudergezinnen. Ook het stiefgezin, waarin een van beide partners of beide 
partners kinderen hebben uit eerdere relaties, komt steeds meer voor. Als een gezin uit 
twee volwassenen bestaat, kunnen deze met elkaar getrouwd zijn of niet. Het kan gaan 
om een man en een vrouw die een heteroseksuele relatie met elkaar hebben, maar ook 
om twee mannen of twee vrouwen die een homoseksuele relatie hebben. Het eerste 
doel van dit hoofdstuk is in kaart te brengen hoe vaak deze en andere gezinsvormen 
voorkomen. We kijken naar alle gezinsvormen in Nederland inclusief de gezinnen van 
allochtone herkomst. In dit rapport worden allochtone gezinnen buiten beschouwing 
gelaten. Voorts worden in dit hoofdstuk gezinnen beschreven met zowel minderjarige 
als meerderjarige thuiswonende kinderen.
De diversiteit in de manier waarop aan gezinsverbanden wordt vormgegeven, is in de 
afgelopen vijftig jaar sterk toegenomen. Deze toename in diversiteit weerspiegelt ver-
anderingen in normen en waarden ten aanzien van relatie- en gezinsvorming, ook wel 
beschreven als de Tweede Demografische Transitie1 (Van de Kaa 1987, 2001; Elzinga en 
Liefbroer 2007). Zo is sinds de jaren zestig de tolerantie ten aanzien van echtscheiding 
toegenomen en wordt ongehuwd samenwonen beschouwd als een ‘normaal’ onderdeel 
van het proces van relatievorming. Alternatieve samenlevingsvormen, zoals samen-
wonende homoparen, worden steeds meer geaccepteerd. Naast het opvoeden van kinde-
ren kunnen zelfontplooiing en autonomie als belangrijke waarden worden beschouwd 
(Van de Kaa 2001). Deze veranderde opvattingen en gedragingen ten aanzien van relatie- 
en gezinsvorming maken deel uit van meer algemene processen van individualisering, 
secularisering en modernisering waarin individuen hun leven steeds meer naar eigen 
inzicht inrichten en zich minder laten leiden door handelingspatronen zoals deze voor-
geschreven en voorgeleefd worden door kerk of familie (Liefbroer 2003).
Tegen de achtergrond van deze Tweede Demografische Transitie wordt in dit hoofdstuk 
stilgestaan bij de vraag hoe gezinnen zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld. Het 
beschrijven van dit proces is het tweede doel van dit hoofdstuk. We besteden in het 
 bijzonder aandacht aan ontwikkelingen in de afgelopen twee decennia. Hebben de ver-
anderingen die zijn ingezet in de jaren zestig en zeventig zich doorgezet of is er sprake 
van stabilisatie? Vervolgens zullen ook voorspellingen gedaan worden over hoe gezin-
nen zich in de nabije toekomst zullen ontwikkelen.
Gezinssystemen zijn dynamisch van aard. Ze veranderen gedurende de individuele 
levensloop en die veranderingen worden ingeluid door zogenaamde transities, zoals 
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samenwonen en trouwen, de geboorte van een kind of scheiding van de ouders. Het der-
de doel van dit hoofdstuk is deze transities in het gezinsleven in kaart te brengen. Uit 
eerder onderzoek (McLanahan 2004) komt naar voren dat de mate waarin deze transities 
voorkomen en de leeftijd waarop individuen deze transities ondergaan sterk kunnen 
afhangen van het opleidingsniveau. Daar waar mogelijk wordt bij de presentatie van de 
gegevens onderscheid gemaakt naar opleidingsniveau. De informatie in dit hoofdstuk 
is voor een groot deel gebaseerd op de huishoudens- en bevolkingsstatistieken van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens 
uit het Onderzoek Gezinsvorming (2008) van het cbs. Meer informatie over alle in dit 
hoofdstuk gebruikte gegevensbronnen is te vinden in bijlage A.

2.2 Gezinnen en gezinsvormen

Voordat we ingaan op gezinshuishoudens wordt de ontwikkeling van de samenstelling 
van alle huishoudens belicht. Steeds vaker bestaan huishoudens uit slechts één persoon 
en minder vaak uit paren met kinderen (tabel 2.1). Het aandeel paren met thuis wonende 
kinderen is de afgelopen decennia sterk gedaald, van 44% in 1981 tot 28% in 2010. Voor het 
eerst in de historie is het aandeel paren zonder thuiswonende kinderen groter dan het aan-
deel paren met kinderen. Het totale aandeel huishoudens met kinderen is in gelijke mate 
gedaald als het aandeel paren met kinderen. In de maatschappelijk meest actieve periode 
van het leven (tussen 35 en 50 jaar) is het gezin overigens nog steeds de meest populaire 
samenlevingsvorm: 64% van alle huishoudens waarvan het hoofd 35 tot 50 jaar is, bestond 
in 2010 uit een gezin met kinderen (zie tabel B2.1 in de bijlage op internet).

Tabel 2.1

Huishoudens naar samenstelling, 1981-2010 (in procenten en absolute aantallen)

1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010

alleenstaanden (%) 22 27 29 33 33 35 36
eenoudergezinnen (%) 6 7 7 6 6 6 7
(niet-)gehuwde paren (%) 71 66 64 61 60 59 57

zonder thuiswonende kinderen 27 27 28 28 30 29 29
met thuiswonende kinderen 44 39 36 33 31 29 28

overige huishoudens (%) 1 1 1 1 1 1 1

totaal (x 1000) 5111 5565 5955 6469 6801 7091 7386
wv. aandeel huishoudens met kinderen (%) 50 46 43 38 36 36 34

Bron: cbs (Huishoudensstatistiek’81-’10)

Het totale aantal huishoudens is sinds 1990 met 23% gestegen tot 7,4 miljoen. 
 Daarentegen is het totale aantal inwoners in diezelfde periode met maar 11% 
 toe genomen tot 16,6 miljoen op 1 januari 2010. De belangrijkste ontwikkeling van de 
 afgelopen decennia is dan ook dat mensen steeds vaker, al dan niet tijdelijk, alleen 
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wonen. Dit zijn niet alleen jongeren maar ook ouderen die weduwe of weduwnaar zijn 
geworden en personen die gescheiden zijn. Het totale aantal huishoudens zal volgens 
de huishoudensprognose van het cbs de komende tien jaar met nog een half miljoen 
toenemen, tot 7,9 miljoen huishoudens. De toename hangt voor een deel samen met 
de bevolkingsgroei, maar heeft vooral te maken met de sterke groei van het aantal een-
persoonshuishoudens. Dit aantal neemt toe doordat er steeds meer 65-plussers alleen 
komen te wonen, jongeren na het verlaten van het ouderlijk huis alleen gaan wonen en 
(echt)scheidingen frequenter plaatsvinden (Van Duin en Loozen 2009).

2.2.1 Een- en tweeoudergezinnen

Momenteel zijn er ruim 2,5 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen, waaronder 
ruim 1,9 miljoen met een jongste kind onder de 18 jaar. Het aantal gehuwde paren met 
kinderen is nog steeds sterk in de meerderheid (1,7 miljoen). Het aantal eenouder-
gezinnen (486.000) is groter dan het aantal niet-gehuwde paren met kinderen (331.000), 
maar laatstgenoemde gezinsvorm is in opkomst. Ruim vier op de tien gezinnen hebben 
twee thuiswonende kinderen (tabel 2.2). Het aandeel gezinnen met één kind ligt daar 
een fractie onder. Grote gezinnen met drie of meer kinderen vormen met 17% een min-
derheid. In 2010 waren er 1400 gezinnen met zeven thuiswonende kinderen, het aantal 
gezinnen met acht of meer kinderen bedroeg 1200. In 1997 waren dat er nog bijna 2300 
(Garssen en Roovers 2008).

Tabel 2.2

Gezinnen met thuiswonende kinderen, 1 januari 2010 (in absolute aantallen)

aantal kinderen aantal gezinnen

absoluut per 1000

1 1.035.593 408,5
2 1.076.343 424,6
3 333.492 131,5
4 68.643 27,1
5 14.154 5,6
6 4.302 1,7
7 1.404 0,6
8 619 0,2
9 304 0,1
10 132 0,1
11 78 0
12 25 0
13 16 0
≥ 14 9 0

totaal gezinnen 2.535.114 1.000

Bron: cbs (Huishoudensstatistiek’10)
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Bijna de helft van de niet-gehuwde samenwoners heeft één thuiswonend kind (zie 
figuur B2.1 in de bijlage). Voor de gehuwde samenwoners is dat een derde. Dit verschil 
komt doordat niet-gehuwde samenwoners jonger zijn dan gehuwde samenwoners. 
Ook trouwt een deel van de niet-gehuwde samenwoners na de geboorte van het eerste 
kind, maar dit deel blijkt kleiner te worden (cbs 2009a).
Het hier geschetste beeld is slechts een momentopname van de levensloop van gezin-
nen. Het is niet zo dat 40% van alle gezinnen maar één kind heeft. Enerzijds heeft een 
deel van de gezinnen immers al een of meer kinderen het ouderlijk huis zien verlaten. 
Anderzijds zullen vooral jonge gezinnen nog te maken kunnen krijgen met gezins-
uitbreiding. In de bevolkingsprognose 2010 van het cbs wordt verondersteld dat van de 
jonge generaties 15% één kind zal krijgen en 45% twee kinderen. Naar verwachting zal 
20% drie of meer kinderen krijgen. De verwachting is dat 20% van de vrouwen kinder-
loos zal blijven. Deze veronderstellingen zijn niet veranderd ten opzichte van de bevol-
kingsprognose 2006 (De Graaf en Van Duin 2007).
Bij zes op de tien eenoudergezinnen is één kind thuiswonend. Kinderrijke eenouder-
gezinnen komen niet vaak voor: slechts een op de tien heeft drie of meer kinderen. 
Het grote aandeel eenoudergezinnen met maar één kind hangt mede samen met het 
feit dat ouders met één kind een grotere kans hebben om uit elkaar te gaan dan ouders 
met twee kinderen (Van Huis et al. 2001). Ongeveer de helft van de eenoudergezinnen 
is namelijk ontstaan door echtscheiding. Meestal blijven de kinderen na echtscheiding 
bij de moeder wonen. Als gevolg daarvan is bij acht op de tien eenoudergezinnen een 
vrouw het hoofd van het gezin. Ongeveer een kwart van de alleenstaande moeders is 
nooit getrouwd geweest. Enerzijds zijn dit vrouwen die kinderen hebben gekregen in 
een ongehuwde samenwoonrelatie en daarna zijn gescheiden van hun partner. Ander-
zijds betreft het moeders die als alleenstaande – vaak op jonge leeftijd – een kind hebben 
gekregen (De Graaf en Loozen 2006a).
Veel alleenstaande vaders en moeders gaan na verloop van tijd weer samenwonen met 
een nieuwe partner. Ruim de helft van de mannen die een echtscheiding heeft mee-
gemaakt, woont na vier jaar weer samen. Voor vrouwen ligt dit aandeel tussen de 30% en 
40% (Wobma en De Graaf 2009). Uiteindelijk wensen ruim acht op de tien mannen dat 
zij weer gaan samenwonen of trouwen. Voor vrouwen ligt dit aandeel tussen de 60% en 
70%. De kans om na een echtscheiding weer te gaan samenwonen blijkt voor vrouwen 
kleiner te zijn dan voor mannen. Dit komt onder andere doordat de meeste kinderen 
na de scheiding bij de moeder blijven wonen. Gescheiden vrouwen met thuiswonende 
kinderen willen vaak alleen blijven tot de kinderen uit huis zijn. Een aantal van deze 
vrouwen heeft voorkeur voor een latrelatie boven een samenwoonrelatie (Wobma en 
De Graaf 2009).
Een aanzienlijk deel van de 2,5 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen bestaat uit 
gezinnen met jonge kinderen. In een derde van de gezinnen is het jongste kind jonger 
dan 6 jaar (figuur 2.1). In ruim een vijfde van de gezinnen is het jongste kind 6 tot 12 jaar 
en in iets meer dan een vijfde van de gezinnen is het jongste kind 12 tot 18 jaar. Dit bete-
kent dat in ruim driekwart van de gezinnen (1,9 miljoen) een of meer minderjarige kin-
deren aanwezig zijn.
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Figuur 2.1

Gezinnen naar de leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 1 januari 2010 (in procenten)
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Bron: cbs (Huishoudensstatistiek’10)

2.2.2 Andere gezinsvormen

Decennialang was het tweeoudergezin met gehuwde ouders de hoeksteen van de samen-
leving. Naast deze gezinsvorm zijn in de loop van de tijd andere gezinsvormen ontstaan. 
Een voorbeeld hiervan is het niet-gehuwd samenwonen. Ook hebben de afgelopen 
decennia steeds meer kinderen te maken gekregen met veranderingen in de gezins-
situatie. Een van die veranderingen is de scheiding van de ouders. Vaak is dit de overgang 
van een gezin met twee biologische ouders naar een gezin met één ouder, soms ook naar 
twee gezinnen met één ouder (co-ouderschap). Een daaropvolgende verandering is in 
steeds meer gevallen de overgang van eenoudergezin naar een stiefgezin.
Naast het gehuwde en het ongehuwde tweeoudergezin en het eenoudergezin zijn er 
inmiddels andere gezinsvormen die sterk in opkomst zijn, zoals het co-ouderschap en 
het stiefgezin. Beide gezinsvormen zijn meestal het gevolg van scheiding van de ouders.
Als ouders niet goed in staat zijn om voor de kinderen te zorgen, kunnen de kinderen 
tijdelijk in een pleeggezin worden geplaatst. Ook komen gezinnen van ouders van gelijk 
geslacht en gezinnen met adoptiekinderen ter sprake.

Co-ouderschap neemt toe
Door echtscheiding verandert niet alleen het contact van het kind met de vader en de 
moeder. De nieuwe gezinssamenstelling beïnvloedt ook in meerdere of mindere mate 
de ontwikkeling van de kinderen (Fischer 2004; Spruijt 2007). Dit geldt des te meer als 
gescheiden ouders gaan hertrouwen of gaan samenwonen met een nieuwe partner 
(Spruijt 2007). Voorts hangt de ontwikkeling af van het contact van het kind met de 
ouders. Meer contact met vader of met moeder of het gewaarborgde contact met beide 
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ouders bij co-ouderschap is van belang voor het zelfvertrouwen en het welzijn van 
het kind (Singendonk en Meesters 2007). Na een echtscheiding gaan de meeste kinde-
ren bij hun moeder wonen. Het blijkt dat in de periode 2000-2007 ongeveer 70% van 
de kinderen na de echtscheiding bij de moeder is gaan wonen en 10% bij de vader. 
 Co-ouderschap, waarbij het kind deels bij de vader en deels bij de moeder woont, komt 
bij een op de vijf scheidingen voor (cbs 2009b). Een paar procent van de kinderen gaat 
na de scheiding zelfstandig wonen. Vergeleken met de woonsituatie van kinderen na 
echtscheiding aan het eind van de vorige eeuw kiezen vandaag de dag steeds meer 
gescheiden paren met kinderen voor co-ouderschap (cbs 2009b).

Meer stiefgezinnen
Veel alleenstaande moeders hebben geen plannen om opnieuw te gaan samenwonen. 
Van de vrouwen die hun kinderen alleen opvoeden, wil 30% tot 40% op korte termijn 
niet samenwonen (Wobma en de Graaf 2009). Er is echter ook een fors aantal alleen-
staande ouders dat wel weer met een nieuwe partner een gezin vormt. Het cbs heeft een 
schatting gemaakt van het aantal stiefgezinnen op basis van de Gemeentelijke Basis-
administratie. Circa 7% van de paren met kinderen vormde medio het eerste decennium 
van deze eeuw een stiefgezin (Steenhof 2007). Het aantal stiefgezinnen blijkt de laatste 
jaren te zijn toegenomen: in 1998 telde Nederland nog 115.000 stiefgezinnen, in 2007 
waren dit er 149.000 (tabel 2.3). In 80% van de stiefgezinnen is de vrouw de biologische 
ouder. De meeste kinderen krijgen dus met een stiefvader te maken. In ongeveer een 
derde van de stiefgezinnen hebben ouders ook gezamenlijke kinderen. Het komt  relatief 
weinig voor dat het gezin bestaat uit kinderen uit eerdere relaties van beide ouders. 
Dit noemt men het samengestelde gezin.

Tabel 2.3

Aantal stiefgezinnen, 1998-2007 (in absolute aantallen en procenten)

1998 2000 2002 2004 2006 2007

stiefgezinnen, wv. (x 1000)
kinderen uit eerdere relatie moeder 95 102 109 117 122 125
kinderen uit eerdere relatie vader 16 16 17 18 19 19
kinderen uit eerdere relaties beide ouders 3 3 4 4 5 5

totaal 115 121 130 139 145 149
aandeel in het totale aantal tweeoudergezinnen (%) 5,5 5,8 6,2 6,7 7,0 7,2

Bron: cbs (Huishoudensstatistiek’98-’07)

Steeds meer pleegkinderen
Als er problemen zijn in een gezin en hulp niet meer toereikend is voor ouders en/
of  kinderen, kan tot uithuisplaatsing van de kinderen worden besloten. Pleegzorg 
is de  eerste keus bij uithuisplaatsing, omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de 
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 natuurlijke situatie blijft. Pleegouders worden dan ook zo dicht mogelijk bij de woon-
omgeving van het kind gezocht, in eerste instantie bij familie of bekenden. In totaal 
waren er in Nederland in 2009 14.700 pleeggezinnen die zich inzetten voor de opvang 
van ruim 23.000 kinderen (Pleegzorg Nederland 2010). De forse groei van het aantal 
pleegkinderen die al een aantal jaren zichtbaar is, zet door. In 2000 lag het aantal pleeg-
kinderen dat voor kortere of langere tijd gebruikmaakte van pleegzorg op ruim 11.000. 
Het aantal nieuwe plaatsingen in pleeggezinnen is sinds de jaren negentig sterk toe-
genomen: in 1995 werden bijna 2000 kinderen in pleeggezinnen geplaatst, in 2009 lag 
dit aantal op bijna 9000. De duur van een verblijf in een pleeggezin varieert sterk: in 
35% van de in 2009 beëindigde plaatsingen duurde het verblijf korter dan drie maanden, 
in 46% van de gevallen drie maanden tot twee jaar en bij een op de vijf kinderen duurde 
het verblijf in een pleeggezin twee jaar of langer.

Daling aantal adoptiekinderen
De juridische mogelijkheid van adoptie bestaat in Nederland sinds de jaren vijftig. 
Adopties vallen in twee categorieën uiteen: ‘gewone adopties’ en stiefouderadopties. 
Bij een gewone adoptie is geen van de adoptieouders de biologische ouder en bij een 
stiefouderadoptie adopteert de nieuwe partner van de moeder of vader het kind. Stief-
ouderadoptie is dus een vorm van adoptie door één persoon. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op gewone adopties. Het aantal daarvan nam vanaf de jaren zestig sterk toe, 
maar in de jaren tachtig kwam aan deze stijging een einde (Sprangers et al. 2010). Vanaf 
die tijd schommelde het aantal sterk. Vanaf medio jaren negentig werden er ruim 
700 kinderen per jaar geadopteerd. In de daaropvolgende jaren steeg het aantal adoptie-
kinderen tot bijna 1400 in 2004. Sinds dat jaar is het aantal weer gedaald tot bijna 800 in 
2008 (zie figuur B2.2 in de bijlage). Bijna alle kinderen kwamen uit het buitenland. Meer 
dan de helft van de adoptiekinderen was afkomstig uit China, en dit waren voor namelijk 
meisjes. In de periode 1995-1997 was Colombia het belangrijkste herkomstland van 
 adoptiekinderen.

Bijna 5000 gezinnen met twee vrouwen
In 2009 telde Nederland ruim 55.000 samenwonende paren van gelijk geslacht met 
of zonder kinderen. Dat is 1% van het totale aantal samenwonende paren. Daarvan 
 bestonden er 30.000 uit twee mannen en 25.000 uit twee vrouwen. Het aantal paren van 
gelijk geslacht neemt geleidelijk toe: in 1995 waren er 39.000 paren. Bij ongeveer 10% van 
de paren (bijna 6000) woonden een of meer kinderen in huis. Deze kinderen kunnen 
afkomstig zijn uit een vorige (hetero)relatie. Slechts 3% (bijna 800) van de mannenparen 
had een of meer kinderen, tegenover 20% (bijna 5000) van de vrouwenparen. Over de 
kinderen is verder weinig bekend. Sinds 1998 kunnen homoseksuele stellen hun relatie 
wettelijk laten vastleggen als een geregistreerd partnerschap. Ook is het huwelijk sinds 
2001 opengesteld voor paren van gelijk geslacht. In 2009 was bijna 18% (bijna 10.000) 
van de mannen- en vrouwenparen getrouwd en 11% (6000) had een geregistreerd part-
nerschap (cbs 2006). In totaal heeft dus ruim een kwart van de paren de relatie in de 
Gemeentelijke Basisadministratie laten vastleggen.
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2.2.3 Minderjarige kinderen

Begin 2010 zijn er in totaal ruim 3,5 miljoen minderjarige kinderen (tabel 2.4). De mees-
ten (85%) wonen nog bij hun ouders. Dit zijn voor het merendeel biologische ouders, 
maar ook stief-, pleeg- en adoptieouders komen voor. Een op de zeven kinderen woont 
in een eenoudergezin. Niet alle minderjarige kinderen wonen echter bij hun ouders. 
Een klein deel, ruim 1%, heeft het ouderlijke huis vóór de 18e verjaardag verlaten en 
woont zelfstandig of in een instelling zoals een kindertehuis of gezinsvervangend 
tehuis De leeftijd waarop jongeren, ongeacht leeftijd, het ouderlijk huis verlaten, ligt 
gemiddeld ruim boven de 18 jaar. Bij jongens schommelt deze leeftijd rond de 22 jaar, bij 
meisjes tussen de 20 en 21 jaar (cbs 2009a).

Tabel 2.4

Wel of niet thuiswonende jongeren onder de 18 jaar, 1 januari 2010 (in absolute aantallen en 

 procenten)

0-14 jaar
(x 1000)

15-17 jaar
(x 1000)

totaal
(x 1000)

0-14 jaar
(%)

15-17 jaar
(%)

totaal
(%)

thuiswonend 2885 583 3468 99,0 96,9 98,7
wv. in tweeoudergezin 2510 477 2987 86,2 79,2 85,0
wv. in eenoudergezin 375 107 482 12,9 17,7 13,7

uitwonend 28 18 46 1,0 3,0 1,3
wv. in institutie 6 5 12 0,2 0,9 0,3

totaal aantal jongeren 2913 602 3515 100 100 100

Bron: cbs (Huishoudensstatistiek’10)

2.2.4 Ontwikkelingen in het aantal gezinnen en in de kenmerken van gezinnen

Aantal tweeoudergezinnen daalt de komende jaren
Het aantal gezinnen is het afgelopen decennium licht gestegen. In 1995 waren er 2,47 mil-
joen gezinnen en in 2010 lag dit aantal op 2,53 miljoen. De lichte toename van het aantal 
gezinnen in het begin van deze eeuw werd enerzijds veroorzaakt door een toename van 
het aantal tweeoudergezinnen, anderzijds door een sterke toename van het aantal een-
oudergezinnen. In 1995 waren er 361.000 eenoudergezinnen en in 2010 was dit aantal al 
opgelopen tot 481.000 (15% van het totale aantal gezinnen). De verwachting is dat het 
aantal eenoudergezinnen de komende tien jaar licht zal toenemen, tot 517.000 in 2020 
(Van Duin en Loozen 2009). Daarentegen zal volgens de huishoudensprognose van het 
cbs het aantal tweeoudergezinnen de komende tien jaar afnemen. Hierdoor zal het 
totale aantal gezinnen in 2020 met 35.000 zijn afgenomen, tot 2,49 miljoen. In 2020 zal 
het merendeel van de gezinnen nog steeds bestaan uit een al dan niet gehuwd paar (80%). 
Een vijfde van de gezinnen zal uit eenoudergezinnen bestaan (zie figuur B2.3 in de bijlage).
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Minder gezinnen met drie of meer kinderen
Van de 2 miljoen tweeoudergezinnen in 2010 hebben ruim 900.000 twee thuiswonende 
kinderen (zie figuur B2.4 in de bijlage). Dit betekent dat bijna de helft van de gezinnen 
twee thuiswonende kinderen telt. De verwachting is dat het aantal gezinnen met twee 
kinderen de komende vijftien jaar zal dalen. Het aantal grote gezinnen met thuiswonen-
de kinderen is al geruime tijd aan het afnemen. Ook de laatste twee decennia heeft de 
daling doorgezet. In 1995 waren er nog ruim 400.000 gezinnen met drie of meer kinde-
ren, in 2010 lag dit aantal op 376.000; de verwachting is dat dit aantal zal dalen naar ruim 
300.000 in 2025. De aantallen eenoudergezinnen met een en twee kinderen zullen de 
komende jaren toenemen. Het aantal eenoudergezinnen met drie kinderen zal echter, 
volgens de huishoudensprognose van het cbs, licht afnemen.

Steeds meer oudere ouders
De leeftijd van de ouders met thuiswonende kinderen is de afgelopen vijftien jaar 
ge stegen. Waren in 1995 nog bijna vier op de tien ouders onder de 40 jaar, nu zijn dat er 
drie op de tien (zie figuur B2.5 in de bijlage). Het aandeel gezinnen waarvan een van de 
ouders 50 jaar of ouder is, is toegenomen van 25% in 1995 tot ruim 30% in 2010. De toe-
name van het aantal gezinnen met oudere ouders heeft uiteraard te maken met het 
uitstel van de geboorte in de afgelopen decennia (zie § 2.3.2). Het aantal gezinnen met 
jonge ouders neemt af. Tussen 1995 en 2010 daalde het aantal gezinnen waarin een van 
de ouders jonger is dan 30 jaar in absolute zin met 44.000, tot ruim 111.000.

Meer hoogopgeleide paren
Mede door de emancipatiebewegingen van de afgelopen decennia is de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op sociaal-economisch gebied afgenomen (Van Herpen 
et al. 2006). Vrouwen zijn tegenwoordig gemiddeld zelfs iets hoger opgeleid dan man-
nen (Hartgers et al. 2011). Dat mannen en vrouwen tegenwoordig ongeveer dezelfde 
op leidingskansen hebben, heeft tot gevolg dat het opleidingsverschil tussen partners 
kleiner is geworden. Dit resulteert in meer opleidingshomogamie.
De mannen en vrouwen die in de jaren zeventig gingen samenwonen hadden in de helft 
van de gevallen ongeveer hetzelfde opleidingsniveau (figuur 2.2). Deze in dit opzicht 
homogene paren waren voor het merendeel laagopgeleid. De mannen en vrouwen 
die in de periode 2000-2007 zijn gaan samenwonen, hadden in 55% van de gevallen 
ongeveer hetzelfde opleidingsniveau. In bijna de helft van de gevallen gaat het hier om 
hoog opgeleide paren. Hadden hoogopgeleide mannen vroeger vaak een relatie met een 
vrouw die lager was opgeleid dan zijzelf, tegenwoordig hebben hoogopgeleide mannen 
vaak een relatie met een vrouw van hetzelfde opleidingsniveau (zie ook Blossfeld en 
Timm 2003). Terwijl de sociaal-economische ongelijkheid binnen gezinnen – dus tussen 
mannen en vrouwen – afgenomen is, kan verondersteld worden dat als gevolg van de 
toegenomen opleidingshomogamie de ongelijkheid tussen gezinnen toegenomen is. 
In hoogopgeleide gezinnen is er een opeenstapeling van gunstige omstandigheden, 
terwijl er in laagopgeleide gezinnen sprake is van een cumulatie van minder gunstige 
omstandigheden. Wel blijkt dat het aandeel laagopgeleide gezinnen de afgelopen dertig 
jaar is afgenomen.
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Figuur 2.2

Samenwoners naar opleidingsniveaua, 1970-1979 en 2000-2007 (in procenten)
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Bron: cbs (Onderzoek Gezinsvorming’08)

2.3 Transities in het gezinsleven

Gezinnen zijn dynamisch van aard. Zij hebben een begin- en een eindpunt en ontwikke-
len zich door de tijd heen. Gezinnen ontstaan in de meeste gevallen bij de geboorte van 
het eerste kind. Ook de adoptie van een kind kan leiden tot het ontstaan van een nieuw 
gezin. Een gezin eindigt over het algemeen wanneer het laatste kind het ouderlijk huis 
heeft verlaten. Tussen dit begin- en eindpunt kunnen gezinnen van omvang en samen-
stelling veranderen. Een gezin start in de meeste gevallen als tweeoudergezin. Door een 
(echt)scheiding of de dood van een van de ouders verandert een tweeoudergezin vaak in 
een eenoudergezin.
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In deze paragraaf staan de individuele transities in het gezinsleven centraal. Dit zijn 
gebeurtenissen in de levensloop die het begin- of eindpunt van gezinnen bepalen of 
die de samenstelling en omvang van gezinnen veranderen, zoals de geboorte van een 
kind, de scheiding van partners en het vertrek van de kinderen uit het ouderlijk huis. 
 Samenwonen of trouwen is voor de meeste mensen de eerste stap op weg naar een 
gezin. Daarom beginnen we met deze transitie.

2.3.1 Samenwonen en trouwen

Het huwelijk is nog steeds veruit de meest voorkomende leefvorm waarbinnen gezinnen 
ontstaan, maar steeds vaker is ook het ongehuwd samenwonen de eerste stap op weg 
naar gezinsvorming. Tot voor kort gingen jongeren op steeds latere leeftijd gehuwd of 
ongehuwd samenwonen. Dit uitstelgedrag is zichtbaar vanaf generaties die zijn geboren 
in de eerste helft van de jaren zestig. Het aandeel vrouwen geboren in de periode 1945-
1954 dat vóór de 24e verjaardag gehuwd of ongehuwd is gaan samenwonen, bedroeg 
70%. Voor vrouwen geboren in de periode 1980-1984 was dit aandeel ruim 50%. De leef-
tijd bij relatievorming lijkt bij vrouwen die eind jaren zeventig of begin jaren tachtig zijn 
geboren niet meer te stijgen. Bij mannen is nog wel sprake van verder uitstel. In 2007 lag 
de piek van relatievorming bij vrouwen rond de 25 jaar, bij mannen ongeveer twee jaar 
later (cbs 2009a).
Ongehuwd samenwonende paren stellen ook het huwelijk steeds vaker uit of zien er 
soms helemaal van af. Van de jonge ongehuwde paren die in de jaren zeventig gingen 
samenwonen, waren zeven op de tien binnen drie jaar getrouwd. Voor paren die eind 
jaren negentig zijn gaan samenwonen, lag dit aandeel nog maar op 30% (cbs 2009a). 
Door het uitstel van het huwelijk is de gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk vanaf 
eind jaren zeventig toegenomen van 22,7 tot 30,3 jaar in 2009. Nederland behoort samen 
met de Scandinavische landen tot de Europese landen met de hoogste gemiddelde eerste 
huwelijksleeftijd. In Oost-Europa wordt veel vroeger getrouwd. Zo blijkt dat in Litouwen, 
Letland en Polen circa 5,5 jaar eerder wordt getrouwd (Eurostat 2008).
Het huwelijk is dus in de loop van de tijd minder populair geworden. Van de vrouwen die 
eind jaren veertig zijn geboren, heeft bijna 95% een huwelijk gesloten. Onder mannen is 
dit aandeel iets kleiner. Latere generaties zijn minder trouwlustig. Van de hedendaagse 
jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar zijn er nog niet veel getrouwd, maar toch denkt 
ruim 70% van de jongens en bijna 80% van de meisjes uiteindelijk te gaan trouwen (cbs 
2009a).
De afgelopen decennia is het aantal huwelijken dat vooraf is gegaan door samenwonen 
fors gestegen. Van de huwelijken die begin jaren zeventig zijn gesloten, kwamen maar 
drie op de tien voort uit een samenwoonrelatie. Toen was ongehuwd samenwonen nog 
een betrekkelijk uitzonderlijke relatievorm, die bij een selecte ‘progressieve’ groep hoor-
de. Tegenwoordig is trouwen zonder voorafgaand samenwonen eerder uitzondering. 
Van de paren die eind jaren negentig in het huwelijk zijn getreden, hebben negen op de 
tien eerder ongehuwd samengewoond (Van Hoorn et al. 2001). Steeds meer ongehuwde 
samenwoners verwachten niet te trouwen. Zij noemen als belangrijkste reden dat het 
huwelijk niets aan de relatie toevoegt. Twee derde van de ongehuwd samenwonende 
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mannen is deze opvatting toegedaan. Onder jonge vrouwen is het aandeel kleiner. 
Zij noemen verder als reden dat hun partner niet wil trouwen (cbs 2009a).

2.3.2 Geboorte

Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw was het krijgen van kinderen een van-
zelfsprekend onderdeel van het huwelijksleven. De meeste mensen besloten na een 
verloving te gaan trouwen en de wens om kinderen te krijgen werd maar zelden ter dis-
cussie gesteld (Beets 2008). Als je trouwde kwamen de kinderen ‘vrijwel vanzelf’. Pas als 
er kinderen waren, was het huwelijk compleet. Geboorteregeling werd na de jaren zes-
tig gemeengoed en door de effectieve toepassing van anticonceptiemiddelen kon het 
vruchtbaarheidspatroon veranderen. Het maakte de weg vrij voor uitstel of zelfs afstel 
van het krijgen van kinderen (De Graaf 1998).

Daling aantal geboorten
Kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, werd een record van 284.000 geboren kinde-
ren bereikt. In de jaren zestig lag het aantal geborenen rond de 240.000 (figuur 2.3). In de 
jaren zeventig daalde het aantal sterk naar circa 175.000. Deze daling werd mede veroor-
zaakt door een aantal sociale factoren, zoals secularisatie, emancipatie, individualisatie 
en de beschikbaarheid van de anticonceptiepil (Van Nimwegen en Beets 1994). Terwijl in 
1971 ruim 20% van de bevolking zich niet tot een kerkgenootschap of levensbeschouwe-
lijke groepering rekende, noemde eind jaren negentig ongeveer 40% van de bevolking 
zich onkerkelijk (Van der Bie 2009). Een groeiend aantal jonge paren vond in de jaren 
zeventig welvaart en een maatschappelijke carrière even belangrijk of belangrijker dan 
een kinderrijk gezin. Voorts heerste bij een groot deel van de Nederlandse bevolking een 
dreigend gevoel van overbevolking: de bevolkingsprognose van 1965 voorspelde immers 
een bevolkingsaantal van 21 miljoen aan het eind van de twintigste eeuw (Beets en 
De Graaf 1980). Ten slotte leverden de introductie en acceptatie van betrouwbare voor-
behoedsmiddelen een substantiële bijdrage aan de stijging van de kinderloosheid, het 
uitstel van het eerste kind en een daling van het kindertal.
Vanaf medio jaren tachtig ging het aantal geboorten weer langzaam stijgen (tot 207.000 
in 2000), waarna opnieuw een daling inzette. In 2007 werden 181.000 kinderen geboren. 
De jaren 2008 en 2009 lieten een lichte opleving zien van het aantal geboorten: 185.000. 
Naar verwachting zal in de komende jaren sprake zijn van een afnemend aantal geboor-
ten. Dit is het gevolg van het teruglopende aantal vrouwen in de vruchtbare levensfase. 
Het merendeel van deze vrouwen is namelijk geboren in de periode 1975-1985, toen het 
aantal geboorten op een veel lager niveau lag dan in de voorgaande decennia. Verder 
blijkt dat het totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer (t fr)2 tot aan het midden van 
de jaren zeventig scherp is gedaald, tot een niveau van 1,60 kinderen per vrouw. Vervol-
gens is dit cijfer redelijk stabiel gebleven en tot het begin van deze eeuw weer gestegen 
tot een niveau van rond de 1,75. De laatste tien jaar is dit cijfer min of meer stabiel. 
Zetten we dit cijfer af tegen de vruchtbaarheidscijfers in andere Europese landen, dan 
blijkt dat in veel Zuid- en Oost-Europese landen de waarde op of onder de 1,30 kinderen 
per vrouw ligt. De Scandinavische landen hebben een t fr dat rond de 1,85 ligt. Van de 
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West-Europese landen heeft Frankrijk het hoogste vruchtbaarheidscijfer: bijna 2,00 (cbs 
2010). In vrijwel alle westerse landen steeg het t fr tussen 2003 en 2008. De belangrijke 
reden is dat ouders de geboorte van hun kinderen nauwelijks verder uitstellen. Meer dan 
de helft van de stijging van het t fr in de afgelopen tien jaar laat zich daardoor verklaren 
(Goldstein et al. 2010).

Figuur 2.3

Aantal levendgeborenen, 1960-2009 (in absolute aantallen x 1000)
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Bron: cbs (Geboortestatistiek’60-’09)

Uitstel eerste kind lijkt ten einde
Wat het tijdstip van de geboorte van de kinderen betreft, hebben zich grote 
 verande ringen voorgedaan. In 1970 kreeg een vrouw haar eerste kind op een gemid-
delde leeftijd van 24,3 jaar. Sindsdien is deze leeftijd gestegen. In 1990 lag de gemiddelde 
leeftijd van de vrouw bij de geboorte van het eerste kind op 27,6 jaar, in 2009 was dit 
29,4 jaar (figuur 2.4). Tweede en derde kinderen worden daarmee ook op steeds hogere 
leeftijd geboren: in 2009 was de moeder bij een tweede kind gemiddeld 31,8 jaar en bij 
een derde kind gemiddeld 33,4 jaar. Vrouwen in Nederland zijn dus in de loop der tijd 
steeds later moeder geworden. Dit is geen typisch Nederlands verschijnsel, het doet zich 
in de gehele westerse wereld voor. Nederlandse moeders horen samen met Spaanse, 
Zweedse, Ierse en Italiaanse moeders tot de oudste in de wereld (cbs 2010).
Onderzoek naar ontwikkelingen in geboortecijfers is doorgaans gebaseerd op gegevens 
die zijn waargenomen in een kalenderjaar. Gegevens van de vruchtbaarheid op basis 
van het geboortejaar van de vrouw (cohort) geven een beter beeld van de ontwikkeling 
in de geboorte omdat er per geboortecohort na verloop van tijd kan worden nagegaan 
hoeveel vrouwen wel of geen kinderen hebben gekregen. Voor vrouwen geboren in een 
bepaalde periode wordt nagegaan hoe de cumulatieve geboorte zich gedurende hun 
vruchtbare leven heeft ontwikkeld. Een nadeel van gegevens op basis van geboortejaren 
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van vrouwen is echter wel dat op een bepaalde leeftijd jongere vrouwen hun kindertal 
nog niet hebben voltooid. Hierdoor zijn de vruchtbaarheidscijfers incompleet en zijn 
 vergelijkingen met de oudere generaties nog niet mogelijk.

Figuur 2.4

Gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte, 1960-2009
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Figuur 2.5 laat zien dat de helft van de vrouwen geboren in de periode 1945-1949 vóór 
hun 25e verjaardag moeder was, terwijl van de vrouwen die in het begin van de jaren 
zestig zijn geboren op die leeftijd nog driekwart kinderloos was. Elke generatie die later 
is geboren, stelt het krijgen van kinderen weer iets langer uit. Alleen bij de jongste gene-
ratie vrouwen, de generatie die begin jaren zeventig is geboren, lijkt er in ieder geval op 
jonge leeftijd geen sprake meer te zijn van uitstel ten opzichte van de generatie die in de 
tweede helft van de jaren zestig is geboren. Dat steeds minder vrouwen kinderen krijgen 
wanneer ze in de 20 zijn, geldt voor zowel laag-, middelbaar als hoogopgeleide vrouwen. 
Wel kan men constateren dat het verschil tussen laag- en hoogopgeleide vrouwen in de 
loop van de tijd groter is geworden (zie figuur B2.6 in de bijlage).
Structurele en culturele oorzaken spelen een rol bij het uitstel van moederschap. Uitstel 
van ouderschap hangt nauw samen met het opleidingsniveau (Beets 2007). Als gevolg 
van de onderwijsexpansie volgen veel meer mensen een studie in het hoger onderwijs 
voordat ze de arbeidsmarkt betreden. Tegen de tijd dat mensen een diploma hebben 
behaald, een goede baan hebben gevonden en goed ingewerkt zijn op de arbeidsmarkt, 
zijn zij over het algemeen al niet meer zo jong. Daarnaast wordt het krijgen van kinderen 
steeds minder als een plicht ervaren en worden naast ouderschap ook zelfontplooiing 
en autonomie als belangrijke waarden beschouwd (Van de Kaa 2001). Ook medische 
ontwikkelingen hebben een bijdrage geleverd aan het uitstel van het eerste kind. In 
1963 werd de anticonceptiepil op de markt gebracht en vanaf de jaren zeventig nam het 
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gebruik hiervan sterk toe. Er zijn twee redenen waarom geboorteregulering wordt toe-
gepast. Enerzijds kan met geboorteregulering het aantal kinderen worden gepland, 
anderzijds is het mogelijk het tijdstip van de geboorten te regelen.

Figuur 2.5

Cumulatief aandeel vrouwen dat ooit een eerste kind kreeg, naar geboortecohort (in procenten)
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In het Onderzoek Gezinsvorming van het cbs is aan vrouwen zelf gevraagd waarom zij 
het moederschap uitstellen. De belangrijkste reden die genoemd wordt, is ‘om eerst nog 
van de vrijheid te genieten’; een op de vijf vrouwen geeft dit als reden aan (cbs 2009a). 
Een bijna even groot deel geeft aan nog geen (geschikte) partner te hebben gevonden. 
Voor een op de tien vrouwen is de carrière of het opdoen van werkervaring de belang-
rijkste reden. Deze reden wordt vaker genoemd door hoogopgeleide vrouwen (17%) dan 
door laag- of middelbaar opgeleide vrouwen (4%). Ook geven vrouwen redenen aan om 
het moederschap uit te stellen die te maken hebben met de partner. Bijna 10% geeft aan 
dat de relatie nog onzeker was en in bijna 5% van de gevallen blijkt de man het nog te 
vroeg te hebben gevonden om een gezin te stichten.
Sinds 2004 stijgt de gemiddelde leeftijd bij de geboorte van kinderen in Nederland 
niet meer. Het lijkt erop dat het uitstel van kinderen krijgen tot stilstand is gekomen. 
Het aantal kinderen van vrouwen jonger dan 30 jaar is op hetzelfde niveau gebleven. 
Voorts blijkt dat de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers voor vrouwen van 30 jaar of 
ouder niet meer zo snel toenemen als in de jaren tachtig en negentig (zie figuur B2.7 in 
de bijlage). Vanaf 2000 is het tempo van uitstel in steeds meer landen afgevlakt (Myrskyla 
et al. 2009; Goldstein et al. 2010).
Wat het aantal kinderen betreft, hebben zich de laatste twee decennia nauwelijks nog 
veranderingen voorgedaan. Bijna de helft van alle vrouwen verwacht en krijgt twee kin-
deren, zo blijkt uit diverse steekproefonderzoeken. Dat was twintig jaar geleden al zo 
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(cbs 1990) en dat is ook nu nog het geval (cbs 2009a). Alleen het aandeel vrouwen met 
drie of meer kinderen is een fractie gedaald: een kwart van de vrouwen geboren in 1960 
heeft een groot gezin, tegen 22% van de vrouwen geboren in 1970.

Daling aantal tienermoeders
In 2009 kregen 2400 tienermeisjes voor het eerst een kind. Ongeveer de helft van hen 
was 19 jaar bij de geboorte van het eerste kind. Het aantal tienermoeders was kleiner 
dan in 1990, toen er nog ruim 4000 voor hun 20e verjaardag moeder werden. Sinds 2001 
is het aantal tienermeisjes dat voor het eerst moeder wordt met een kwart gedaald. 
De daling van het aandeel tienermoeders betreft alle leeftijden onder de 20 jaar (zie 
figuur B2.8 in de bijlage). Het overgrote deel van de daling sinds 2001 komt echter voor 
rekening van niet-westers allochtone meisjes (Garssen 2008). Onder tieners zijn de 
geboortecijfers zowel bij de eerste als de tweede generatie gedaald. Voor meisjes van 
15-19 jaar is het vruchtbaarheidsgedrag van de tweede generatie sterk gaan lijken op dat 
van autochtone meisjes. Bij de eerste generatie is de daling niet alleen toe te schrijven 
aan afnemende geboortecijfers, maar ook aan een daling van het aantal allochtone 
meisjes tussen de 15 en 20 jaar. Het geboortecijfer onder de autochtone tieners bleef de 
afgelopen jaren vrij stabiel (Garssen 2008).
Het Nederlands geboortecijfer voor tieners behoort daarmee tot de laagste ter wereld. 
In Europa telt alleen Zwitserland minder tienermoeders. In de vs is het geboortecijfer 
van tienermeisjes ongeveer acht keer zo hoog als in ons land (Garssen 2010).

Stijging geboortecijfer bij moeders van 40-44 jaar
Het aandeel moeders van 40 jaar of ouder dat een kind heeft gekregen, is in een kwart 
eeuw ongeveer verviervoudigd, van 1% in 1980 naar ruim 4% in 2009. In de jaren vijftig 
en zestig was dit aandeel eveneens hoog, met 8,5% in 1950 en ruim 6% in 1960.  Destijds 
ging het echter veelal om een geboorte van een vierde of volgend kind, terwijl het in 
2009 in ruim een kwart van de gevallen om een eerste kind ging. De toename van het 
aantal geboorten komt alleen voor bij de moeders in de leeftijdsgroep van 40 tot 45 jaar 
(zie figuur B2.9 in de bijlage). Vanaf medio jaren tachtig nam het aandeel oudere moeders 
dat een kind kreeg gestaag toe, tot ruim 11 per 1000 vrouwen in 2009. Deze ontwikkeling 
heeft enerzijds te maken met het uitstellen van kinderen en anderzijds met repartnering 
(Wobma en De Graaf 2009). Door de toename van het aantal scheidingen  krijgen immers 
ook veel partners op oudere leeftijd een nieuwe relatie, wat kan resulteren in een nieuw 
gezin of uitbreiding van het gezin. Het aantal levend geborenen uit moeders van 45 tot 
50 jaar is de laatste decennia echter wel stabiel.

Sterke stijging geboortecijfer bij ongehuwde samenwoners
In de jaren zestig lag het aandeel niet-echtelijke geborenen rond of onder de 2% 
(figuur 2.6). Vanaf medio jaren zeventig steeg het aandeel gestaag. Tegenwoordig heeft 
43% van alle kinderen bij hun geboorte een moeder die niet gehuwd is. Voor eerste kin-
deren is dit aandeel meer dan de helft, beduidend hoger dan het aandeel voor tweede 
kinderen. Het eerste kind wordt vaak geboren wanneer de partners nog on gehuwd 
samenwonen (Van Huis en Loozen 2010). Na de geboorte van het eerste kind wordt er 
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vaak getrouwd en wordt binnen het huwelijk een tweede kind geboren. De situatie waar-
in niet-echtelijke kinderen tegenwoordig worden geboren, is heel anders dan  vroeger. 
Tot begin jaren tachtig betrof het vaak jonge, alleenstaande meisjes die ongewenst 
zwanger werden. Tegenwoordig komen niet-echtelijke kinderen juist veelal ter wereld als 
kind van niet-gehuwd samenwonenden die er bewust voor kiezen om als ongehuwden 
een gezin te stichten (Alders en De Graaf 2001).

Figuur 2.6

Aandeel niet-echtelijke levendgeborenen, 1960-2009 (in procenten)
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Vrouwen die onder de 25 jaar of juist boven de 34 jaar voor het eerst moeder worden, 
 krijgen hun kind relatief vaak buiten het huwelijk (zie figuur B2.10 in de bijlage). In de 
eerste helft van de jaren zeventig lag het aandeel niet-echtelijke kinderen van zowel 
jonge als oudere moeders rond de 5%. Inmiddels is dit aandeel voor jonge moeders 
toegenomen tot bijna 70% en voor oudere moeders tot meer dan de helft. Onder hoog-
opgeleide vrouwen heeft een forse toename van het aandeel ongehuwde moeders 
plaatsgevonden. Hoogopgeleide vrouwen die in de jaren vijftig zijn geboren, kregen 
hun eerste kind in maar een op de tien gevallen uit een niet-huwelijkse relatie (zie 
 figuur B2.11 in de bijlage). Bij vrouwen uit de jaren zestig gold dat al voor een op de drie. 
Ook laagopgeleide vrouwen zijn steeds vaker ongehuwd wanneer ze een kind krijgen.

2.3.3 Scheiding

Het huwelijk is sterk van karakter veranderd. Het opleidingsniveau van vrouwen en 
hun participatie op de arbeidsmarkt zijn fors gestegen, waardoor vrouwen financieel 
 minder afhankelijk zijn geworden van hun echtgenoot. Daarmee verloor het  huwelijk, 
dat  traditioneel een sterk complementaire taakverdeling kende, een belangrijke 
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 praktische bestaansgrond (Van Praag 1997; De Jong en De Graaf 1999). Ook werd het 
huwelijk minder bestendig dan vroeger. Door de verbetering van sociale voorzieningen, 
zoals de bijstand, werd het mogelijk dat een moeder met haar kinderen na echt-
scheiding een economisch zelfstandig leven ging leiden. Ook versoepelde de overheid 
in 1971 de  wetgeving, waardoor het eenvoudiger werd om uit elkaar te gaan (De Jong en 
De Graaf 1999).

Echtscheidingscijfers stabiel
In de jaren zestig en zeventig is het aantal echtscheidingen fors gestegen, van bijna 6000 
in 1960 (2 per 1000 echtparen) tot 34.000 in 1985 (10 per 1000 echtparen). Daarna heeft er 
weer een lichte daling plaatsgevonden, maar sinds 1995 schommelt het jaarlijks aantal 
echtscheidingen weer rond de 34.000 (9 per 1000 echtparen), met een uitschieter in 2001 
van 37.000 (figuur 2.7). Een op de zes paren die rond 1970 trouwden, was na twintig jaar 
gescheiden. Van de bruidsparen uit begin jaren negentig is binnen twintig jaar een kwart 
uit elkaar (Latten en De Graaf 2010)3.
Hoewel het aantal echtscheidingen sinds halverwege de jaren negentig niet verder 
is toegenomen, is het totale aantal verbroken relaties wel gestegen (De Graaf 2005). 
De afgelopen decennia zijn immers steeds meer mensen ongehuwd gaan samenwonen. 
Voorts heeft een aantal gehuwde paren het huwelijk omgezet in een partnerschap en 
dit partnerschap vervolgens beëindigd. Deze ontbonden huwelijken worden niet waar-
genomen in de echtscheidingscijfers. Een dergelijke flitsscheiding blijkt voor veel paren 
een serieus alternatief te zijn geweest voor een formele echtscheiding. In 2008 kozen 
bijvoorbeeld 2800 paren voor de snelle weg van de flitsscheiding (Van Huis en Loozen 
2009). Sinds 1 maart 2009 is de omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partner-
schap afgeschaft en behoort de flitsscheiding tot het verleden.

Figuur 2.7

Echtscheidingen en flitsscheidingen, 1960-2009 (in absolute aantallen x 1000)
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De huwelijken die in 2008 door echtscheiding werden ontbonden, hadden gemiddeld 
veertien jaar standgehouden. Mannen waren gemiddeld 44,8 jaar en vrouwen 41,8 jaar 
oud (cbs 2009a). Zowel de huwelijksduur als de leeftijd van de partners bij echtscheiding 
is sinds begin jaren negentig toegenomen. Dit laatste houdt verband met de toename 
van de leeftijd waarop men trouwt. Steeds meer gehuwde paren hebben voor het huwe-
lijk ongehuwd samengewoond, waardoor de huwelijksleeftijd is gestegen.
Het aantal niet-gehuwd samenwonenden is sinds de jaren tachtig sterk gestegen. Op dit 
moment wonen bijna 820.000 paren niet-gehuwd samen, inclusief degenen zonder 
thuiswonende kinderen. Dit aantal is aanzienlijk lager dan dat van gehuwde paren 
(3,3 miljoen), maar de kans om uit elkaar te gaan is bij niet-gehuwd samenwonenden 
groter dan bij gehuwden (cbs 2009a). In het begin van deze eeuw zijn er naar schat-
ting jaarlijks, in absolute aantallen, twee keer zo veel relaties van niet-gehuwd samen-
wonenden ontbonden als van gehuwden. Er gingen dus in het begin van deze eeuw 
ongeveer 100.000 paren uit elkaar (Steenhof en Harmsen 2002).

Echtscheiding en kinderen
Tegenwoordig maken jaarlijks rond 33.000 minderjarige kinderen een echtscheiding van 
hun ouders mee. Begin jaren negentig lag dit aantal nog op ongeveer 25.000. De stijging 
van het aantal echtscheidingskinderen kan worden toegeschreven aan de toename van 
het aantal echtscheidingen, maar ook aan de toename van het aandeel echtscheidin-
gen waarbij kinderen zijn betrokken. Vanaf medio jaren negentig is het aandeel door 
echtscheiding ontbonden huwelijken met kinderen gestegen van 45% naar ruim 50% 
(tabel 2.5).
Het totale aantal kinderen dat in het ouderlijk huis is geconfronteerd met het uit elkaar 
gaan van de ouders is groter. Het gaat dan ook om kinderen die opgegroeid zijn bij 
ouders die niet-gehuwd samenwoonden of ouders die hebben gekozen voor een flits-
scheiding. Het aantal thuiswonende kinderen dat betrokken was bij een flitsscheiding 
bedroeg in 2004 4500 (Van Huis 2005). Het cbs schat dat ongeveer 18.000 minderjarige 
kinderen betrokken waren bij het uiteenvallen van niet-gehuwde relaties. Het totale aan-
tal minderjarige kinderen dat bij formele en informele scheiding betrokken is, kan voor 
het jaar 2005 geschat worden tussen de 50.000 en 60.000 (De Graaf 2005). De verwach-
ting is dat door de toename van het aantal kinderen dat geboren wordt uit ongehuwde 
ouders dit aantal zal toenemen.
In de tweede helft van de vorige eeuw groeide ruim driekwart van de kinderen 
ge durende hun gehele jeugd op bij beide biologische ouders. Dit aandeel is in de loop 
van de jaren niet veel veranderd. Dit betekent dat bijna een kwart van de kinderen in 
het ouderlijk huis een korte of langere periode werd opgevoed door een van de ouders. 
Wel is het zo dat de afgelopen decennia meer kinderen zijn geconfronteerd met een 
echtscheiding en minder kinderen met het overlijden van een van de ouders. Van de 
kinderen die in de jaren veertig zijn geboren, heeft 3% in het ouderlijk huis een schei-
ding van de ouders meegemaakt, tegen 14% van de kinderen die zijn geboren in de 
jaren zeventig. Daarentegen is het aandeel jongeren van wie tijdens de jeugd een van de 
ouders is gestorven, gedaald van 18% naar 7% (De Graaf 2007).
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Tabel 2.5

Echtscheidingen en minderjarige kinderen betrokken bij echtscheiding, 1990-2009  

(in absolute aantallen en procenten)

jaar van echtscheiding
totaal aantal echt-
scheidingen (x 1000)

wv. aandeel echtscheidingen 
met minderjarige kinderen (%)

totaal aantal minder-
jarige kinderen (x 1000)

1990 28,4 48,5 24,1
1995 34,2 44,8 28,0
2000 34,7 51,8 33,0
2001 37,1 53,0 36,3
2002 33,2 56,3 34,7
2003 31,5 58,1 33,9
2004 31,1 58,1 33,6
2005 31,9 57,4 33,9
2006 31,7 56,9 33,3
2007 32,0 56,2 33,1
2008 32,2 56,4 33,3
2009 30,8 53,6 29,9

Bron: cbs (Echtscheidingsstatistiek’90-’09)

Huwelijken na periode van samenwonen minder stabiel
Ongehuwd samenwonen kan als een proefperiode worden beschouwd voordat men in 
het huwelijksbootje stapt. Als de relatie stabiel is gebleken of partners aan kinderen 
denken, trouwen ze vaak alsnog. Ondanks de proefperiode zijn huwelijken waaraan 
een samenwoonrelatie is voorafgegaan minder stabiel dan huwelijken zonder voor-
afgaand samenwonen (zie figuur B2.12 in de bijlage). Dit is ook voor andere landen 
ge constateerd (Liefbroer en Dourleijn 2006; Stevenson en Wolfers 2007). Hierbij moet 
worden  opgemerkt dat paren die niet hebben samengewoond voor het huwelijk in toe-
nemende mate een selecte groep vormen, die vaker afwijzend tegenover echtscheiding 
staat. Het gaat daarbij vooral om orthodox-protestanten (De Graaf en Loozen 2009). Vaak 
zijn deze paren traditioneel ingesteld. In de loop van de tijd zijn de verschillen in echt-
scheidingskansen tussen huwelijken met en zonder voorafgaand samenwonen echter 
wel kleiner geworden.

Ongehuwde samenwoners eerder uit elkaar
Ongeacht of er wel of geen periode van ongehuwd samenwonen aan vooraf is gegaan, 
zijn huwelijken vooral in de eerste jaren veel stabieler dan relaties van mensen die 
on gehuwd samenwonen. Vier jaar na de huwelijksdatum varieert het aandeel gescheiden 
vrouwen tussen de 2% en 7%, afhankelijk van het jaar waarin het huwelijk werd gesloten 
(zie figuur B2.13 in de bijlage). Van de vrouwen die ongehuwd samenwonen is dan al 
11% tot 29% uit elkaar. Naarmate de relatie langer duurt, neemt het verschil in stabiliteit 
tussen ongehuwde en gehuwde samenwoonrelaties af. Van de huwelijken die in de eer-
ste helft van de jaren tachtig zijn gesloten, waren bijna twee op de tien na veertien jaar 
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geëindigd in een echtscheiding. Van de paren die ongehuwd zijn gaan samenwonen, 
waren drie op de tien niet meer samen met hun partner. Zes op de tien paren zijn in die 
veertien jaar getrouwd en slechts een op de tien bleef ongehuwd samenwonen.

Laagopgeleiden eerder uit elkaar
Van de mannen en vrouwen die in de periode 1985-1994 zijn getrouwd, is per opleidings-
niveau nagegaan welk aandeel binnen veertien jaar uit elkaar is gegaan. Mannen en 
vrouwen met een lage opleiding blijken vaker gescheiden te zijn dan hogeropgeleiden 
(zie figuur B2.14 in de bijlage). Daarbij speelt de leeftijd waarop wordt getrouwd een rol. 
Laagopgeleiden trouwen vaker op jonge leeftijd en hebben hierdoor een grotere kans 
dat hun relatie strandt. Dit komt doordat zij minder ervaring hebben in het omgaan 
met samenwoonrelaties. Vaak hebben ze op die leeftijd een minder succesvolle keuze 
gemaakt, omdat de kennismakingstijd van korte duur was (Manting 1993). Dat laag-
opgeleide vrouwen een hogere echtscheidingskans hebben dan hoogopgeleiden komt 
overeen met wat in ander onderzoek in Nederland bij huwelijkscohorten van na 1965 is 
gevonden (De Graaf en Kalmijn 2006).

Een derde in het spel
Aan respondenten die een echtscheiding hebben meegemaakt, is in het Onderzoek 
Gezinsvorming van het cbs een aantal redenen voorgelegd, met de vraag aan te geven 
welke reden van toepassing was op de laatst meegemaakte echtscheiding. De meeste 
mensen die hun relatie hebben verbroken, noemden meerdere redenen.
Problemen in de relatiesfeer zoals botsende karakters of dat men op elkaar was uit-
gekeken, worden door zowel mannen als vrouwen met thuiswonende kinderen 
vaak genoemd. Bijna vier op de tien gescheiden mannen gaven als reden voor de 
echt scheiding aan dat er iemand anders in het spel was (zie tabel B2.2 in de bijlage). 
Bij  vrouwen lag dit aandeel iets lager (34%). Ook ‘het op elkaar uitgekeken zijn’ en 
‘karakters botsen’ werden relatief vaak genoemd. Vrouwen noemden verder veel vaker 
lichamelijk geweld en/of verslavingsproblemen dan mannen (bijna een op de zeven, 
tegen 1% onder mannen). In hoeverre laatstgenoemde redenen betrekking hebben op de 
vrouw of op de man, kan uit het onderzoek niet worden afgeleid.

De vrouw neemt het initiatief
Volgens vrouwen die gescheiden zijn, is de eerste stap om uit elkaar te gaan bij zeven op 
de tien scheidingen gezet door de vrouw. Volgens de mannen was dat bij maar vier op de 
tien scheidingen het geval. Dat beide partners het besluit min of meer tegelijk namen, 
wordt door mannen iets vaker gerapporteerd dan door vrouwen. Een deel van de man-
nen en vrouwen heeft kennelijk een ander idee over de aanzet tot de scheiding of voelt 
zich beter bij het idee zelf de eerste stap te hebben gezet. Wanneer men heeft besloten 
om uit elkaar te gaan wordt een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. 
Tegenwoordig dienen zes op de tien paren een gezamenlijk verzoek in. Bij drie op de tien 
echtscheidingen dient de vrouw het in. Een verzoek van de man is, met een op de tien 
gevallen, vrij uitzonderlijk (Sprangers en Steenbrink 2008).
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Wie vertrekt?
Nadat de beslissing is gevallen om de relatie te beëindigen, verlaat doorgaans een van de 
partners de woning. Om meer inzicht te krijgen in het verhuisgedrag van de ex-partners, 
is in het Onderzoek Gezinsvorming van het cbs gevraagd wie als eerste het huis heeft 
verlaten. Voor de totale groep die ooit is gescheiden of uit elkaar is gegaan, blijkt dat 
bij de helft van de paren de vrouw gaat verhuizen. Dat beiden direct na de scheiding de 
woning verlaten, komt niet vaak voor. Het verlaten van de woning hangt sterk samen met 
het eigendom van de woning. Ook de aanwezigheid van kinderen tijdens de scheiding 
speelt een rol. Van echtparen met kinderen die ten tijde van de echtscheiding in een 
huurwoning woonden, blijft in zes op de tien gevallen de moeder, doorgaans met de 
kinderen, in de woning achter. Deze beslissing ligt voor de hand, omdat de kinderen zo 
niet worden belast met een verhuizing, met alle gevolgen van dien.

2.3.4 Van gezin naar ouderpaar of alleenstaande

Vroeg of laat komen een- of tweeoudergezinnen terecht in een fase waarbij het laatste 
of enige kind het ouderlijk huis verlaat. Dit betekent dat het gezin ophoudt te bestaan 
en er een tweepersoonshuishouden zonder kinderen of een eenpersoonshuishouden 
ontstaat.
Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel 
van hen verlaat vóór de 18e verjaardag het ouderlijk huis (zie tabel 2.4). De een gaat op 
kamers in de stad om er een studie te volgen, de ander verhuist voor een baan naar de 
andere kant van het land en weer een ander gaat samenwonen. Zelfstandigheid blijkt 
voor jongeren een steeds belangrijker reden te worden om het ouderlijk huis te verlaten, 
terwijl samenwonen of trouwen aan belang hebben verloren (Baanders 1999; De Graaf en 
Loozen 2006b).
De gemiddelde leeftijd waarop generaties het ouderlijk huis hebben verlaten, varieert 
opvallend weinig in de tijd. Bij jongens schommelt deze rond de 22 jaar en bij meisjes 
tussen de 20 en 21 jaar (Harmsen en Steenhof 2003; cbs 2009a). De leeftijd waarop jon-
geren het ouderlijk huis verlaten, wordt onder meer beïnvloed door de afstand tot het 
ouderlijk huis en de gemeente waar men de opleiding volgt. Van de hoogopgeleide jon-
gens die in de periode 1970-1979 zijn geboren, woonde ruim de helft op 21-jarige leeftijd 
niet meer thuis, vaak omdat de onderwijsinstelling te ver weg was (De Graaf en Loozen 
2006b). Van hun leeftijdsgenoten die middelbaar onderwijs hebben gevolgd, waren drie 
op de tien voor hun 21e het huis uit. Laagopgeleiden jongens verlieten het ouderlijk huis 
later dan de hoogopgeleiden, maar eerder dan degenen met een middelbare opleiding. 
Wel moet worden opgemerkt dat vanaf ongeveer 22-jarige leeftijd laagopgeleide vrou-
wen het meest geneigd zijn om bij de ouders te blijven wonen. Bij mannen is dit niet zo.
In de loop van de tijd kunnen kinderen weer terugkeren naar het ouderlijk huis. Het 
totale aandeel ‘boemerangkinderen’ dat sinds de jaren negentig uit huis ging, ligt bijna 
twee keer zo hoog (15%) als onder nestverlaters in de jaren zeventig (Wobma en De Graaf 
2010). De verklaring voor de toename van het aandeel boemerangkinderen is dat de laat-
ste decennia steeds minder nestverlaters direct gaan samenwonen of trouwen en meer 
nestverlaters alleen gaan wonen. De meestgenoemde redenen waarom jongeren weer 
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terugkeren naar het ouderlijk huis zijn het beëindigen van een opleiding, het uit elkaar 
gaan met de partner of problemen met de huisvesting. Het terugkeren naar de ouderlijke 
woning betekent wellicht dat paren die in de levensfase zonder thuiswonende kinderen 
waren beland na enige tijd weer een tijdelijk gezin gaan vormen. Wel is het zo dat gezin-
nen in een veel later stadium in de levensfase zonder thuiswonende kinderen terecht-
komen, omdat de geboorte van het eerste kind vaak is uitgesteld (zie ook § 2.3.2).

2.4 Conclusies

Nederland telt op dit moment 7,4 miljoen huishoudens, waaronder ruim 2,5 miljoen 
gezinnen met een of twee ouders met thuiswonende kinderen. In ruim driekwart van 
de gezinnen (1,9 miljoen) zijn een of meer minderjarige kinderen aanwezig. Het aandeel 
paren met thuiswonende kinderen is de afgelopen decennia sterk gedaald, van 44% in 1981 
tot 28% in 2010. In de maatschappelijk meest actieve periode van het leven ( tussen 35 en 
50 jaar) is het gezin nog steeds de meest populaire samenlevingsvorm: bijna twee derde 
van alle huishoudens waarvan het hoofd 35 tot 50 jaar is, bestond in 2010 uit een gezin met 
kinderen. Hedendaagse gezinnen kenmerken zich door een grote diversiteit in samen-
stelling. Het aantal gehuwde paren met kinderen is nog steeds sterk in de meerderheid 
(1,7 miljoen). Het aantal eenoudergezinnen (486.000) is groter dan het aantal niet-gehuwde 
paren met kinderen (331.000), maar deze laatstgenoemde gezinsvorm is in opkomst.
In de afgelopen halve eeuw hebben zich grote veranderingen voorgedaan in het demo-
grafisch gedrag van de bevolking. Jongeren kozen er vaker voor om van huis uit alleen te 
gaan wonen. Ze gingen later met een partner samenwonen, kozen vaker voor ongehuwd 
samenwonen, kregen later en ook minder kinderen en werden vaker geconfronteerd met 
een scheiding. Deze veranderingen in de demografische levensloop maken deel uit van 
de Tweede Demografische Transitie. Verondersteld wordt dat de genoemde demografi-
sche veranderingen onder meer het gevolg zijn van veranderingen in waardepatronen 
in de samenleving (Liefbroer 2003). Deze veranderingen in het demografisch gedrag 
hebben gevolgen gehad voor het aantal en de samenstelling van huishoudens en gezin-
nen. Zij hebben geleid tot het ontstaan van alternatieve gezinsvormen, zoals ongehuwd 
samenwonen. In veel gevallen vormen deze alternatieve gezinsvormen overigens de 
aanloop naar een gezin waarvan de ouders gehuwd zijn.
De demografische ontwikkelingen van de afgelopen tien à vijftien jaar lijken erop te 
wijzen dat de Tweede Demografische Transitie wat betreft een aantal transities in de 
eindfase zit dan wel de eindfase heeft bereikt. Een groot aantal demografische ontwik-
kelingen blijkt te zijn gestabiliseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de leeftijd waarop 
mensen gaan samenwonen. Ongehuwd samenwonen wordt door vrouwen niet verder 
uitgesteld. Bij mannen lijkt er wel nog sprake te zijn van verder uitstel.
Ook lijkt het erop dat aan de toename van het uitstel van kinderen krijgen een einde is 
gekomen. Drie decennia geleden waren zeven op de tien vrouwen die een kind kregen 
jonger dan 30 jaar. Nu is dat nog maar een derde. De gemiddelde leeftijd van vrouwen 
bij de geboorte van hun eerste kind is sinds enkele jaren met 29,4 jaar niet veranderd. 
Ook het aantal kinderen dat mensen krijgen, blijft volgens de bevolkingsprognose 
van het cbs vrij stabiel, net als het aandeel personen dat kinderloos blijft. Wel zal naar 
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ver wachting de komende jaren het aantal geboorten verder dalen, maar dit wordt ver-
oorzaakt door een daling van het aantal vrouwen in de vruchtbare levensfase.
Ook het huwelijk lijkt op zijn dieptepunt te zijn. Van de jongeren verwacht ongeveer drie-
kwart in de toekomst, meestal na een periode van ongehuwd samenwonen, te gaan trou-
wen. Tegenwoordig is trouwen zonder voorafgaand samenwonen eerder uit zondering dan 
regel. Van de paren die eind jaren negentig in het huwelijk zijn getreden, hebben negen op 
de tien samengewoond. Ook deze ontwikkeling heeft in het begin van deze eeuw bijna haar 
hoogtepunt bereikt. Het jaarlijks aantal echtscheidingen is met ongeveer 35.000 sinds 2003 
vrij stabiel. Wel gaan steeds meer niet-gehuwde samen woners uit elkaar.
Niet alle demografische ontwikkelingen hebben zich echter gestabiliseerd. Zo is het 
uitstel van het huwelijk nog niet ten einde. De gemiddelde leeftijd bij huwelijks sluiting 
is de  afgelopen tien jaar gestaag toegenomen. Steeds langer wordt er ongehuwd samen-
gewoond. Ook worden steeds meer kinderen in een ongehuwd samenlevingsverband 
geboren. De afgelopen tien jaar is het aandeel kinderen dat buiten het huwelijk is ge boren, 
gestegen van een kwart naar 45%. Ook deze ontwikkeling zit nog duidelijk in de lift.

Noten

1 Naast de Tweede Demografische Transitie wordt ook de Eerste Demografische Transitie onder-

scheiden. De Eerste Demografische Transitie heeft betrekking op veranderingen die zich tussen 

pakweg 1850 en 1940 in Europa voordeden: onder invloed van processen van verstedelijking, 

 industrialisatie en medicalisering vond er een overgang plaats van een situatie van hoge vrucht-

baarheid en hoge sterfte naar een situatie van lage vruchtbaarheid en lage sterfte.

2 Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt of nog zal krij-

gen als de in het verslagjaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar 

hele vruchtbare levensfase zouden gelden.

3 Voor 2009 is het totale echtscheidingspercentage 34,3%. Dit cijfer is berekend als het quotiënt van 

het aantal vrouwen dat een huwelijk beëindigt door echtscheiding gedeeld door het aantal gehuwde 

vrouwen in 2009. Dit cijfer kan worden opgevat als een echtscheidingscijfer voor gehuwde vrou-

wen van een bepaald huwelijkscohort indien de huwelijksspecifieke sterfte- en echtscheidingskansen 

zoals waargenomen in het specifieke kalenderjaar in de jaren erna gelijk blijven.
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3 Opvattingen over gezinsvorming

Arieke J. Rijken (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) en 
Aart C. Liefbroer (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en 
Vrije Universiteit Amsterdam)

3.1 Normen en opvattingen als spiegel en aanjager van veranderingen in het 
gezinsleven

In de afgelopen decennia hebben er in Nederland aanzienlijke veranderingen plaats-
gevonden op het gebied van relatie- en gezinsvorming. Deze zijn uitgebreid beschreven 
in hoofdstuk 2. Zo is de gemiddelde leeftijd waarop mensen trouwen en hun eerste 
kind krijgen gestegen, en is de diversiteit aan patronen van relatie- en gezinsvorming 
toegenomen. Steeds meer kinderen worden bijvoorbeeld geboren bij paren die wel 
samenwonen maar niet getrouwd zijn.
Deze toegenomen diversiteit in leefvormen wordt vaak in verband gebracht met ver-
anderingen in normen en waarden ten aanzien van relaties en gezin. Binnen de 
demografie – de wetenschap die zich bezighoudt met veranderingen in de omvang en 
samenstelling van de bevolking – is dit verwoord door te spreken over de Tweede Demo-
grafische Transitie1 (Lesthaeghe en Van de Kaa 1986; Van de Kaa 1987). Uitgangspunt is 
dat er in de jaren zestig en zeventig in Nederland, net als in andere westerse landen, 
fundamentele veranderingen hebben plaatsgevonden in attituden en waardeoriëntaties. 
Mensen gingen meer belang hechten aan de verwezenlijking van persoonlijke idealen, 
autonomie werd belangrijker dan conformisme aan standaardpatronen (Van de Kaa 
1987; Inglehart 1990). Mensen kregen dus meer vrijheid om te kiezen hoe zij hun leven 
wilden inrichten. Normen die (voorheen) afwijkend gedrag afkeurden, werden minder 
sterk.
Het is te gemakkelijk om te stellen dat de veranderingen in gezinsvormen een directe 
consequentie zijn van de genoemde waardeveranderingen. Mensen kunnen hun normen 
en waarden tenslotte aanpassen aan het veranderende gedrag dat zij rondom zich waar-
nemen (Seltzer 2004; Surkyn en Lesthaeghe 2004). Als dat zo is, dan vormen die ver-
anderingen in opvattingen als het ware een spiegel van wat zich in het gedrag afspeelt. 
En aangezien demografische veranderingen zich vaak langzaam openbaren, kan het 
bijzonder nuttig zijn om een dergelijke spiegel te bestuderen. Er is echter ook veel onder-
zoek dat laat zien dat normen en waarden wel degelijk van invloed kunnen zijn op demo-
grafisch gedrag (Barber et al. 2002; Liefbroer 2003; Billari en Liefbroer 2007). Aandacht 
voor opvattingen over gezinsvorming – en voor verschuivingen daarin – levert derhalve 
inzicht op in demografische verschuivingen in onze samenleving. Ten slotte is aandacht 
voor normen omtrent gezinsvorming vanuit sociaal oogpunt belangrijk. Als op vattingen 
‘achterlopen’ bij veranderingen in demografisch gedrag, kan dit stigmatisering van 
bepaalde groepen tot gevolg hebben. Zo laten Kalmijn en Uunk (2007) zien dat in regio’s 
in Europa waar attituden ten opzichte van echtscheiding negatief zijn, gescheiden 
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 mannen en vrouwen een sterkere afname in hun sociale contacten ervaren dan in regio’s 
waar mensen toleranter zijn ten opzichte van echtscheiding.
Tegen deze achtergrond staan we in dit hoofdstuk dan ook stil bij de vraag hoe attituden 
ten aanzien van gezinsvorming zich na de jaren zeventig hebben ontwikkeld en waar 
we nu staan. Aan bod komen attituden ten opzichte van het huwelijk, ongehuwd kin-
deren krijgen, kinderloosheid, echtscheiding en alleenstaand ouderschap. Ook staan 
we stil bij de vraag hoeveel kinderen mensen wensen en wat men de juiste leeftijd vindt 
om een eerste kind te krijgen. Na een bespreking van de huidige stand van zaken en de 
trends in opvattingen over gezinsvorming in Nederland, plaatsen we de opvattingen van 
Nederlanders in Europees perspectief. Nederland wordt vaak gezien als vooruitstrevend, 
bijvoorbeeld op het gebied van euthanasie en gelijke rechten voor homoseksuelen. 
Niet alleen is onze wet- en regelgeving op deze terreinen vooruitstrevend, ook is de 
acceptatie hoog vergeleken met andere westerse landen (Jaspers 2008; Keuzenkamp 
2010). De vraag is of Nederland ook vooroploopt in Europa wat betreft acceptatie van 
nieuwe samenlevingsvormen. Ten slotte gaan we in op de vraag hoe groot de verschil-
len in  attituden tussen Nederlanders onderling zijn. In hoeverre is er sprake van brede 
 acceptatie en consensus of juist van maatschappelijke breuklijnen?

Kader 3.1 Gebruikte databestanden

De gegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig van enkele grootschalige enquêtes. We maken 
voornamelijk gebruik van de derde ronde van de European Social Survey (ess) en van de 
 Nederlandse dataset van de European Values Study (e vs).2 De derde ronde van de ess is in 
2006 uitgevoerd onder ruim 47.000 respondenten van 15 jaar en ouder in 25 landen. In Neder-
land participeerden 1889 respondenten. De e vs is een herhaalde cross-sectionele enquête met 
vier dataverzamelingsronden van 1981 tot 2008. In elke ronde zijn ongeveer 1000 Nederlandse 
respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd. Daarnaast gebruiken we enkele gegevens 
van de Langlopende Internet Studies voor de Sociale  Wetenschappen 2010 (l iss panel) en 
citeren we cijfers op basis van de Eurobarometer en de Sociale Leef Index uit andere bronnen. 
Meer  informatie over de gebruikte gegevensbronnen kunt u vinden in bijlage A.

3.2 Huidige opvattingen over gezinsvorming

In deze paragraaf bespreken we hoe mensen in Nederland tegenwoordig denken over 
gezinsvorming: hoe belangrijk is het om kinderen te krijgen? En als men ze krijgt: hoe-
veel kinderen vindt men ideaal en wat is de juiste leeftijd om vader of moeder te worden? 
En ten slotte, welke samenlevingsvormen zijn geschikt voor het krijgen en opvoeden 
van kinderen? Kinderen krijgen is voor het overgrote deel van de Nederlanders eerder 
een keuze dan een plicht. Dat blijkt allereerst uit het feit dat slechts een kleine minder-
heid van 13% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder vrijwillige kinderloosheid (sterk) 
afkeurt (tabel 3.1). Slechts een minderheid van 18% is van mening dat het leven niet 
compleet is als je geen kinderen hebt gehad (tabel 3.2). Het sterkst komt het vrijwillige 
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karakter van het ouderschap naar voren uit het gegeven dat slechts 2% vindt dat het 
 krijgen van kinderen een plicht is jegens de samenleving (tabel 3.2). Deze cijfers geven 
aan dat het krijgen van kinderen duidelijk als een persoonlijke keuze wordt gezien door 
een overgrote meerderheid van de bevolking.

Tabel 3.1

Mate van af- of goedkeuring van demografische gezinsgedragingen in Nederland, bevolking van 

15 jaar en ouder (in procenten)a

vrijwillige kinder-
loosheid
(n = 1864)

een kind krijgen als men 
ongehuwd samenwoont
(n = 1874)

echtscheiding als men 
kinderen onder de 12 jaar 
heeft (n = 1860)

keurt sterk af 3 5 5
keurt af 10 10 21
keurt af noch goed 21 13 32
keurt goed 40 45 33
keurt sterk goed 26 28 10

a Door afronding tellen de percentages soms niet op tot 100%.

Enquête-items: In welke mate zou u het goed of afkeuren als iemand:
− ervoor kiest om nooit kinderen te krijgen?
− een kind krijgt met een partner met wie hij of zij samenwoont maar niet getrouwd is?
− gaat scheiden terwijl hij of zij kinderen onder de 12 jaar heeft?

Bron: ess ronde 3 (2006)

Tabel 3.2

Opvattingen over het belang van kinderen krijgen in Nederland, bevolking van 15 jaar en ouder  

(in procenten; n = 4164)a

leven niet compleet  
zonder kinderen

kinderen krijgen is plicht  
tegenover de samenleving 

helemaal oneens 20 38
mee oneens 37 46
niet mee eens, niet oneens 25 13
mee eens 15 2
helemaal mee eens 3 0

a Door afronding tellen de percentages soms niet op tot 100%.

Enquête-items: Wat is uw mening over de volgende uitspraken?
− Je leven is niet compleet als je geen kinderen hebt gehad.
− Het is je plicht tegenover de samenleving om kinderen te krijgen.

Bron: l iss panel, core study, ronde 3 (2010)
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Dat men kinderen krijgen niet als een plicht beschouwt, betekent overigens niet dat 
veel mensen bewust voor kinderloosheid kiezen. Ongeveer 7% van de Nederlandse 
bevolking van 15 jaar en ouder ziet kinderloosheid voor zichzelf als ideaal (tabel 3.3). 
Het gezin met twee kinderen blijkt duidelijk het populairst te zijn: 53% van de man-
nen en 45% van de vrouwen van 15 jaar en ouder vindt dit het ideale kindertal voor een 
gezin in het  algemeen, en 47% van zowel de mannen als de vrouwen geeft aan dat dit 
ook hun  persoonlijk ideaal is. Ongeveer een op de vijf mannen en vrouwen vindt een 
gezin met drie kinderen ideaal. Opvallend is dat 17% van de vrouwen vier of meer kin-
deren als persoonlijk ideaal kindertal ziet, terwijl slechts 2% van de mannen er zo over 
denkt. Daarnaast is het percentage vrouwen dat aangeeft dat er geen ideaal kindertal 
is voor gezinnen in het algemeen wat hoger dan het percentage mannen dat dit aan-
geeft (22% versus 13%). Verder wijken de idealen van mannen en vrouwen niet sterk af. 
Het  gemiddelde persoonlijke ideale kindertal van Nederlanders in de leeftijdscategorie 
25-39 is 1,9 voor mannen en 2,4 voor vrouwen (Testa 2006). Dit ligt duidelijk boven het 
werkelijke kindertal dat mensen in Nederland tegenwoordig realiseren, dat is ongeveer 
1,75 kinderen per vrouw (Van Duijn 2009).

Tabel 3.3

Verdeling van mannen en vrouwen in Nederland van 15 jaar en ouder naar ideaal kindertal, voor een 

gezin in het algemeen en persoonlijk ideaal kindertal, 2006 (in procenten)

ideaal kindertal 0 1 2 3 ≥ 4 geen ideaal weet niet

mannen
(n = 511)

algemeen 1 3 53 21 5 13 4
persoonlijk 8 8 47 23 2 3 4

vrouwen 
(n = 551)

algemeen 1 2 45 22 7 22 2
persoonlijk 6 5 47 20 17 5 2

Enquête-items:
− Wat vindt u, in het algemeen, het ideale aantal kinderen voor een gezin?
− En wat is voor u persoonlijk het ideale aantal kinderen dat u zou willen krijgen of dat u graag gehad 

zou willen hebben?

Bron: Testa (2006), op basis van Eurobarometer 253, Wave 65.1 (2006)

Als aan Nederlanders gevraagd wordt wat zij voor een vrouw of een man de ideale leeftijd 
vinden om een eerste kind te krijgen, blijkt dat zij 26,7 jaar de ideale leeftijd vinden voor 
vrouwen om aan het ouderschap te beginnen, voor mannen is dat 27,8 jaar.3 Opvallend 
is dat deze ideale leeftijd duidelijk lager ligt dan de werkelijke leeftijd waarop mannen en 
vrouwen in Nederland de stap naar het ouderschap nemen. De werkelijke gemiddelde leef-
tijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, is namelijk 29,4, dus ruim 2,5 jaar later dan 
het ideaal. Voor mannen ligt de werkelijke leeftijd nog een paar jaar hoger. In paragraaf 
3.5 wordt overigens getoond dat jonge mensen gemiddeld een iets hogere ideale leeftijd 
om aan kinderen te beginnen noemen dan oudere mensen. Maar ook jongeren rapporte-
ren een ideale leeftijd die lager ligt dan de werkelijke leeftijd. Zo geven mensen onder de 
35 jaar 27,3 als ideale leeftijd aan om moeder te worden. Een mogelijke ver klaring voor het 
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verschil tussen ideaal en werkelijkheid is dat een deel van de mensen later of minder kin-
deren krijgt dan zij eigenlijk zouden willen, omdat zij bijvoorbeeld geen partner hebben 
of moeilijkheden zien om loopbaan en kind te combineren. Zo laat Liefbroer (2009) zien 
dat jongvolwassenen het door hen gewenste kindertal naar beneden bijstellen wanneer zij 
geen partner vinden. Datzelfde geldt voor hoog opgeleide werkende vrouwen.
Naast de vraag hoeveel kinderen men hoort te krijgen en wanneer, is ook de vraag van 
belang hoe men denkt over het krijgen en opvoeden van kinderen in verschillende 
gezinssituaties. In hoofdstuk 2 zagen we dat het aantal kinderen dat buiten het huwe-
lijk wordt geboren de afgelopen decennia enorm is gestegen; 43% van alle kinderen en 
meer dan de helft van de eerste kinderen wordt geboren uit niet getrouwde (meestal wel 
samenwonende) ouders. Ook zagen we dat jaarlijks zo’n 33.000 minderjarige kinderen 
een echtscheiding van hun ouders meemaken en dat ongeveer 13% van de kinderen tot 
15 jaar leeft in een eenoudergezin. Uit tabel 3.1 blijkt dat slechts 15% van de mensen het 
krijgen van een kind als men ongehuwd samenwoont, (sterk) afkeurt. Een echtscheiding 
waarbij jonge kinderen betrokken zijn, wordt aanmerkelijk sterker afgekeurd: 26% keurt 
dit af. In de e vs is gevraagd hoe men denkt over alleenstaand ouderschap; 74% van de 
Nederlanders vindt dat een kind een thuis met een vader en moeder nodig heeft om 
gelukkig op te groeien. Als gevraagd wordt wat men vindt van een vrouw die wel een 
kind wil, maar geen partner, keurt 63% dit goed (cijfers van 2008). Ten slotte blijkt uit de 
Sociale Leef Index 2008 dat 21% van de bevolking van 18 jaar en ouder vindt dat homo-
seksuele paren niet dezelfde rechten zouden moeten hebben bij adoptie als hetero-
seksuele paren.4 Deze gegevens suggereren dat het overgrote deel van de bevolking het 
vooral belangrijk vindt dat kinderen opgroeien met twee ouders, maar dat de precieze 
relatievorm waarin deze opvoeders zich bevinden er minder toe doet. Het huwelijk met 
kinderen wordt dus zeker niet meer als de enige juiste samenlevings- of gezinsvorm 
gezien. Men staat vooral kritisch tegenover het opgroeien van kinderen in een een-
oudergezin. Dit suggereert dat de keuze om geen kinderen te krijgen vrij breed wordt 
geaccepteerd, maar dat als men voor kinderen kiest, men wel vindt dat dit het beste in 
een tweeoudersituatie kan plaatsvinden.

3.3 Langetermijnontwikkelingen in opvattingen over gezinsvorming

De jaren zestig en zeventig worden meestal genoemd als de periode van grote ver-
anderingen in opvattingen over onder andere seksualiteit, genderpatronen, relaties 
en familie (Ariès 1980). Het is daarom jammer dat er geen trendgegevens over opvat-
tingen rond relatie- en gezinsvorming beschikbaar zijn die zo ver teruggaan in de tijd. 
Met gegevens van de e vs kan echter wel op een beperkt aantal punten de ontwikkeling 
tussen 1981 en 2008 in kaart worden gebracht.5 In deze paragraaf besteden we aandacht 
aan veranderingen in opvattingen over het huwelijk, aangezien het huwelijk gedurende 
deze periode het belangrijkste kader vormde waarbinnen gezinsvorming plaatsvond. 
Ook  kijken we naar veranderingen in opvattingen over alleenstaand ouderschap.
In figuur 3.1 wordt weergegeven hoe de opvattingen van de bevolking over echtschei-
ding veranderd zijn. Tussen 1981 en 1999 werd men steeds toleranter ten opzichte van 
echtscheiding. Daarna is er sprake van stabilisatie: de cijfers lijken een lichte daling van 
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de tolerantie aan te duiden tussen 1999 en 2008, maar deze verandering is niet statistisch 
significant. Figuur 3.2 laat een lichte stijging zien in het percentage mensen dat het huwe-
lijk een verouderd instituut vindt; van 15% in 1981 naar 27% in 2008. Deze stijging was 
het sterkst tussen 1981 en 1990, daarna zwakte zij af. In tabel 3.1 zagen we dat 73% van de 
mensen het krijgen van kinderen terwijl men ongehuwd samenwoont, (sterk) goedkeurt. 
Deze brede acceptatie van het krijgen van kinderen buiten het huwelijk betekent dus niet 
dat een meerderheid van de bevolking het huwelijk ook een verouderd instituut vindt. 
Daarnaast zien we in figuur 3.2 dat men ten opzichte van alleenstaand ouderschap vooral 
liberaler is geworden tussen 1990 en 1999. Het percentage mensen dat instemde met de 
stelling dat een kind een thuis met een vader en een moeder nodig heeft om gelukkig op te 
groeien nam toen af van 80% tot 66% en de goedkeuring van de wens een kind te krijgen 
zonder partner nam toe van 41% tot 63%. Deze trend heeft echter niet doorgezet na 1999: 
de houdingen ten opzichte van de wens een kind te krijgen zonder partner bleven gelijk 
en het percentage mensen dat vindt dat een kind een thuis met een vader en een moeder 
nodig heeft, nam toe tot 74% in 2008.6

Hoewel het aantal opvattingen waarover trendgegevens beschikbaar zijn gering is, sug-
gereren deze resultaten dat de opvattingen van mensen in Nederland over echt scheiding, 
huwelijk en alleenstaand ouderschap wat liberaler zijn geworden in de loop van de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw. In het eerste decennium van deze eeuw heeft deze 
trend echter niet doorgezet. In de meeste opvattingen vindt geen verdere verandering 
plaats. Een uitzondering hierop vormen opvattingen over de noodzaak van op groeien in 
een tweeoudergezin. Het belang hiervan wordt juist sterker benadrukt dan in het recente 
verleden. Dit suggereert dat men relatie- en gezinsvorming tegenwoordig wat sterker dan 
in het verleden beoordeelt vanuit het belang van de in dat gezin op groeiende kinderen.

Figuur 3.1

Mate waarin Nederlanders echtscheiding te rechtvaardigen vinden, bevolking van 18 jaar en ouder, 

1981-2008 (1 = nooit, 10 = altijd)
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Enquête-item: Vindt u dat echtscheiding altijd gerechtvaardigd is, nooit of iets er tussen in (1-10)?

Bron: e vs ronde 1-4
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Figuur 3.2

Attituden van Nederlanders ten opzichte van het huwelijk en alleenstaand ouderschap, bevolking van 

18 jaar en ouder, 1981-2008 (in procenten)
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Enquête-items:
− Bent u het eens of oneens met de volgende bewering? ‘Het huwelijk is een verouderd instituut.’
− Als iemand zegt dat een kind om gelukkig op te groeien een thuis nodig heeft met zowel een vader 

als een moeder, bent u het daarmee dan eens of oneens?
− Als een vrouw een kind wil hebben dat ze als moeder alleen wil opvoeden omdat ze geen vaste 

relatie met een man wil, keurt u dat dan goed of keurt u dat af? (keurt goed, keurt af)

Bron: e vs ronde 1-4

3.4  Opvattingen over gezinsvorming in West-Europees perspectief

Om de huidige opvattingen van de bevolking omtrent gezinsvorming in perspectief 
te plaatsen zijn twee vergelijkingen nuttig. Allereerst kunnen de huidige opvattingen 
worden afgezet tegen de beeldvorming in vroeger tijden (zie de in § 3.3 gepresenteerde 
veranderingen in opvattingen in de loop van de tijd). Een tweede nuttige vergelijking 
is die tussen Nederland en relevante andere landen. In deze paragraaf onderzoeken we 
daarom hoe tolerant Nederland is op het gebied van gezinsvorming in vergelijking met 
andere West-Europese landen. Met behulp van gegevens uit de ess van 2006 kan  worden 
nagegaan hoe men in deze landen denkt over het krijgen van een kind wanneer de 
 partners ongehuwd samenwonen, echtscheiding wanneer er kleine kinderen in het spel 
zijn, en het kiezen voor vrijwillige kinderloosheid. De resultaten van deze vergelijkingen 
worden gepresenteerd in de figuren 3.3, 3.4 en 3.5.
Allereerst blijkt uit de onderlinge vergelijking van de figuren dat – net als in Nederland 
– ook in de meeste andere landen echtscheiding als er jonge kinderen bij zijn be trokken 
sterker wordt afgekeurd dan kinderen krijgen als men samenwoont en vrijwillige 
 kinderloosheid. Er zijn echter wel verschillen tussen de landen in de mate van afk euring. 
Het percentage mensen dat (sterk) afwijzend staat tegenover het krijgen van een kind 
terwijl men ongehuwd samenwoont, varieert van 6% in Zweden tot 25% in Ierland. 
Nederland behoort met respectievelijk 15% tot de middenmoot en wijkt weinig af van de 
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andere continentaal-Europese landen. Het percentage dat (sterk) afwijzend staat tegen-
over echtscheiding als men jonge kinderen heeft, is met 14% het laagst in Denemarken 
en met 38% het hoogst in Ierland. Nederland is met 26% ook hier een middenmoter 
te noemen. De afkeuring van vrijwillige kinderloosheid vertoont de meeste spreiding 
tussen de landen en varieert van 6% in Denemarken tot 31% in het pronatalistische 
Frankrijk. Nederland behoort met 13% opnieuw tot de middenmoot, maar wel met een 
behoorlijke afstand tot de meer traditionele landen op dit punt (Frankrijk, Duitsland, 
Oostenrijk, Portugal en Spanje). De Ieren, die het meest afwijzend staan tegenover de 
andere gedragingen, zijn relatief tolerant ten opzichte van vrijwillige kinderloosheid.
Kortom, Nederlanders mogen bekend staan als zeer vooruitstrevend op bepaalde 
ge bieden, zoals acceptatie van homoseksualiteit (Jaspers 2008; Keuzenkamp 2010), maar 
wat betreft opvattingen over het krijgen van kinderen als men samenwoont, over echt-
scheiding en over kinderloosheid is Nederland eerder een middenmoter.  Denemarken, 
Zweden en Noorwegen zijn duidelijk het meest ruimdenkend (met uitzondering van 
de houding van de Noren ten opzichte van echtscheiding). Een dergelijke tolerante 
houding hangt mogelijk samen met het feit dat in deze landen de verzorgingsstaat het 
meest ontwikkeld is en – mede als gevolg daarvan – de individuele afhankelijkheid van 
de  familie geringer is dan in andere landen. Dit wordt ook wel een de-familialistisch 
systeem genoemd (Saraceno 1994; Esping-Andersen 1999; Leitner 2003). Als mensen 
minder afhankelijk zijn van hun familie, geeft dit hen meer speelruimte om in zowel 
gedrag als opvattingen af te wijken van gezinsvormen die van oudsher dominant zijn. 
In de praktijk gaat dit samen met een grotere acceptatie van gezinsvormen die afwijken 
van het  traditionele gezin. Nederland heeft ook een relatief genereuze verzorgings-
staat, maar deze is in sterke – maar afnemende – mate gebaseerd op het (mannelijke) 
kost winnersmodel. Esping-Andersen (1999) classificeert Nederland dan ook als familia-
listisch, net als de andere continentaal- en Zuid-Europese landen in de figuren 3.3, 3.4 
en 3.5. In een familia listisch systeem draagt de familie de belangrijkste verantwoorde-
lijkheid voor de zorg en het welzijn van haar leden. De tolerantie ten opzichte van het 
krijgen van kinderen als men samenwoont, scheiding als men jonge kinderen heeft 
en vrijwillige kinderloosheid is in deze landen dan ook lager dan in de Scandinavische 
 landen.
Daarnaast hangen de verschillen in opvattingen tussen de landen wellicht samen 
met verschillen in de mate van secularisering. In het christelijk geloof wordt veel 
belang gehecht aan het huwelijk en het krijgen van kinderen. Tijdens het proces van 
 secularisering verlaten steeds meer mensen de kerk en neemt het morele gezag van de 
kerk af, zowel onder haar aanhangers als binnen de samenleving als geheel. In meer 
geseculariseerde landen, zoals de Scandinavische landen en Nederland, heeft de kerk 
dus minder invloed op de opvattingen en het gedrag van de bevolking dan in Zuid-
Europa en Ierland, waar het geloof een grotere rol speelt. Overigens is de houding van 
de  Portugezen ten opzichte van echtscheiding en ongehuwd kinderen krijgen toleranter 
dan we gezien hun kerkelijkheid zouden verwachten.
Ook blijkt uit onderzoek dat de afkeuring van echtscheiding waarbij jonge kinderen 
betrokken zijn, sterker is naarmate de armoede onder alleenstaande ouders in een 
land groter is (Rijken en Liefbroer 2009). Dit lijkt erop te duiden dat mensen in de 
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 vorming van hun mening rekening houden met de negatieve (financiële) gevolgen van 
 echtscheiding voor de afhankelijke partner (meestal de vrouw) en de kinderen. Ten 
slotte blijkt dat de afkeuring van kinderloosheid geringer is in landen met een hoog 
niveau van seksegelijkheid, waar individuele autonomie sterk benadrukt wordt (Merz en 
 Liefbroer 2010).

Figuur 3.3

Aandeel mensen dat het krijgen van een kind terwijl men ongehuwd samenwoont (sterk) afkeurt, 

bevolking van 15 jaar en ouder, 2006 (in procenten)
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Enquête-item: In welke mate zou u het goed of afkeuren als iemand een kind krijgt met een partner 
met wie hij of zij samenwoont, maar niet getrouwd is?

Bron: ess ronde 3 (2006)
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Figuur 3.4

Aandeel mensen dat echtscheiding terwijl men kinderen onder de 12 jaar heeft (sterk) afkeurt, 

 bevolking van 15 jaar en ouder, 2006 (in procenten)
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Enquête-item: In welke mate zou u het goed of afkeuren als iemand gaat scheiden terwijl hij of zij 
 kinderen onder de 12 jaar heeft?

Bron: ess ronde 3 (2006)
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Figuur 3.5

Aandeel mensen dat vrijwillige kinderloosheid (sterk) afkeurt, bevolking van 15 jaar en ouder, 2006  

(in procenten)
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Enquête-item: In welke mate zou u het goed of afkeuren als iemand ervoor kiest om nooit kinderen te 
krijgen?

Bron: ess ronde 3 (2006)

3.5 Maatschappelijke breuklijnen in opvattingen over gezinsvorming

Tot nu toe is een algemeen beeld geschetst van de opvattingen van de bevolking omtrent 
gezinsvorming. Daarbij bleven mogelijke verschillen tussen maatschappelijke  groepen 
buiten beeld. Mogelijke breuklijnen in de mate van tolerantie met betrekking tot bepaalde 
leef- en gezinsvormen konden daarom niet geïdentificeerd worden. In deze paragraaf 
gaan we in meer detail in op mogelijke onderlinge verschillen in de opvattingen van 
Nederlanders over gezinsvorming. Daarbij maken we een onderscheid binnen de bevol-
king op een viertal punten: mannen versus vrouwen, jong versus oud, godsdienstig versus 
niet-godsdienstig en laag- versus hoogopgeleid (vgl. Liefbroer en Billari 2010). Mannen 
en vrouwen worden vergeleken omdat eerder onderzoek heeft laten zien dat vrouwen 
vaak iets tolerantere opvattingen hebben dan mannen, onder andere als het gaat om de 
acceptatie van echtscheiding (Gelissen 2003) en om kinderloosheid ( Koropeckyj-Cox en 
Pendell 2007). Jongeren en ouderen worden vergeleken omdat ouderen in een andere tijd 
zijn opgegroeid dan jongeren en daardoor mogelijk nog de waarden die ze destijds heb-
ben meegekregen met zich meedragen. Maar verschillen tussen jong en oud kunnen ook 
het gevolg zijn van veranderingen in opvattingen en houdingen gedurende de levensloop 
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(Van den Broek 1994). Religieuzen en niet- religieuzen worden vergeleken omdat in de 
meeste religies veel belang wordt gehecht aan het huwelijk. Daarom kan verwacht wor-
den dat religieuze mensen een sterkere afkeuring hebben van gedrag dat het huwelijk 
ondermijnt, zoals ongehuwd samenwonen en echtscheiding, dan niet religieuze mensen 
(Thornton 1985). Hoog- en laagopgeleiden, ten slotte, worden vergeleken omdat onderzoek 
heeft aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen opleidingsniveau en sociale waar-
den: hogeropgeleiden hebben meer liberale en tolerante waardeoriëntaties (Hyman en 
Wright 1979; Sieben 2001). Dit kan deels verklaard worden door het feit dat het onderwijs-
systeem selecteert op cognitieve vaardigheden. Mensen met meer cognitieve vaardigheden 
hebben een groter vermogen tot abstract denken en zijn zich er wellicht eerder van bewust 
dat er in de samenleving een grote verscheidenheid aan gedrag en opvattingen bestaat. 
Dat zou met zich mee kunnen brengen dat ze minder traditioneel denken en toleranter 
zijn. Daarnaast hebben scholen ook een socialiserende functie. Scholing vergroot de ken-
nis van de samenleving en stimuleert tot kritisch nadenken. Ook leren scholieren door 
didactische en sociale leerprocessen liberale en tolerante oriëntaties aan. Ten slotte kan de 
samenhang tussen opleidingsniveau en sociale oriëntaties deels verklaard worden doordat 
het culturele thuisklimaat van scholieren zowel een invloed heeft op hun  opvattingen als 
op hun onderwijsresultaten (Sieben 2001).
Wij hebben twee indicatoren voor opvattingen over gezinsvorming geselecteerd. Zij hebben 
betrekking op de timing van gezinsvorming en de vormgeving van relaties en gezinnen. 
Allereerst onderzoeken we verschillen tussen mensen in hun opvattingen over de ideale 
leeftijd voor vrouwen om het eerste kind te krijgen. Voor opvattingen over verschillende 
leefvormen en hebben wij een gezinsattitudenschaal geconstrueerd. Hierin is informatie 
gecombineerd over een viertal opvattingen, te weten de mate van goed keuring van 
ongehuwd samenwonen, een kind krijgen terwijl men ongehuwd samenwoont, scheiden 
wanneer men jonge kinderen heeft, en vrijwillige kinderloosheid.
Tabel 3.4 laat zien dat volgens vrouwen, in vergelijking met mannen, de ideale leeftijd om 
het moederschap aan te vatten wat hoger ligt; het verschil is ongeveer zeven  maanden 
(0,58 x twaalf maanden). Wellicht zijn vrouwen zich meer bewust van de  veranderingen 
die het krijgen van een kind teweegbrengt in hun leven en noemen ze daarom een hogere 
leeftijd. Vervolgens zien we dat oudere mensen een lagere ideale leeftijd om moeder te 
worden rapporteren dan jongere mensen. Het verschil tussen 65-plussers en 18-34-jarigen is 
ongeveer een jaar en drie maanden. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat 
oudere generaties op jongere leeftijd kinderen hebben gekregen dan jongere generaties. 
Verder blijkt uit tabel 3.4 dat religie ertoe doet. Er tekent zich echter niet zozeer een 
breuklijn af tussen godsdienstige en niet-godsdienstige personen, als wel tussen mensen 
die minstens een keer in de week naar de kerk gaan en zij die maandelijks, heel af en toe of 
nooit ter kerke gaan. Deze laatste groepen rapporteren alle drie een ideale leeftijd voor het 
moederschap die ruim een jaar hoger ligt dan die van de vaste kerkgangers. Ten slotte blijkt 
ook opleidingsniveau van betekenis te zijn. Mensen met een middelbaar opleidingsniveau 
geven een hogere ideale leeftijd aan dan mensen een lage opleiding. Het verschil is 
ongeveer zeven en een halve maand. Hoger opgeleiden geven een leeftijd aan die ongeveer 
anderhalf jaar hoger ligt dan lageropgeleiden. Dit verschil zal deels te maken hebben met 
het feit dat mensen met een hoge opleiding meer jaren aan studie besteden en daardoor 
later aan kinderen willen beginnen.



74

ge zinsr app ort 2011

Tabel 3.4

Invloeden op opvattingen over timing van het moederschap en over vormgeving van relaties en 

 gezinnen in Nederland (in regressiecoëfficiënten)a

ideale leeftijd om moeder  
te worden (n = 863) 

gezinsopvattingenschaal  
(n = 1834)b 

variabele B B

constante 24,73*** 3,56***
geslacht 

(man = ref.)
vrouw 0,58** 0,13***

leeftijd 
(18-34 jaar = ref.)
35-49 jaar –0,49 0,04
50-64 jaar –0,76** –0,01
≥ 65 jaar –1,23*** –0,27***

kerkbezoek 
(minstens een keer per week = ref.)
minstens een keer per maand 1,27** 0,77***
heel af en toe 1,11** 0,88***
nooit 1,17*** 1,06***

opleidingsniveaua 
(laag = ref.)
middelbaar 0,63* 0,24***
hoog 1,49*** 0,41***

verklaarde variantie (R2) 0,10 0,27

a De coëfficiënten in de tabel geven het verschil weer in de gemiddelde score op de afhankelijke 
variabele (ideale leeftijd voor moederschap of gezinsopvattingenschaal) tussen respondenten 
in de betreffende categorie en in de referentiecategorie, gecorrigeerd voor mogelijke 
verschillen tussen die twee groepen op de andere variabelen. De regressiecoëfficiënten zijn niet 
gestandaardiseerd en kunnen dus niet onderling vergeleken worden.

b Enquête-items gezinsopvattingenschaal: In welke mate zou u het goed of afkeuren als iemand:
− ervoor kiest om nooit kinderen te krijgen?
− samenwoont met een partner zonder getrouwd te zijn?
− een kind krijgt met een partner met wie hij of zij samenwoont maar niet getrouwd is?
− gaat scheiden terwijl hij of zij kinderen onder de 12 jaar heeft?
De score van een persoon op deze schaal is het gemiddelde van zijn of haar scores op elk van de 
vier afzonderlijke vragen. De schaal loopt van 1 (keurt sterk af) tot 5 (keurt sterk goed), dus hoe 
hoger de score hoe toleranter de opvatting.

c Laag = basisonderwijs, vmbo; middelbaar = havo, vwo, mbo; hoog = hbo, universiteit (of 
equivalente oudere schooltypen).

* Statistisch significant (p < 0,05).
** Statistisch significant (p < 0,01).
*** Statistisch significant (p < 0,001).

Bron: ess ronde 3 (2006)



op vat tingen over ge zins vorming

75  

Voor de samenhang tussen de maatschappelijke categorieën en opvattingen over de 
vormgeving van relaties en gezinnen verwachten we min of meer dezelfde patronen als 
voor de ideale leeftijd om moeder te worden. De resultaten in tabel 3.4 laten zien dat 
dit in grote lijnen ook het geval is. Allereerst zien we dat vrouwen een iets hogere score 
hebben op de gezinsopvattingenschaal dan mannen. Dit bevestigt de be vindingen 
van eerdergenoemde onderzoeken waaruit bleek dat vrouwen gemiddeld meer ruim-
denkende opvattingen hebben over gezinsvorming dan mannen. Het verschil tussen 
beide seksen is overigens relatief gering. Ten tweede wijken de opvattingen over 
 gezinsvorming van 35-49-jarigen en 50-64-jarigen niet af van die van 18-34-jarigen. 
Alleen de 65-plussers houden er gemiddeld minder ruimdenkende opvattingen omtrent 
gezinsvorming op na dan de jongere leeftijdsgroepen. Dit komt min of meer overeen 
met bevindingen van eerder onderzoeknaar houdingen ten opzichte van echt scheiding 
als een paar jonge kinderen heeft (Kalmijn en Scherpenzeel 2009, bevindingen 
 ge baseerd op het l iss panel). Ook in dat onderzoek zijn de 65-plussers het minst tolerant 
ten opzichte van echtscheiding als een stel jonge kinderen heeft, maar de 15-24-jarigen 
hebben ook een minder tolerante houding dan de midden-generaties.
Wat betreft de rol van religie blijkt ook hier de breuklijn vooral te liggen tussen vaste 
kerkgangers – zij die eenmaal per week of vaker naar de kerk gaan – en degenen die 
 minder vaak of nooit naar de kerk gaan. Vaste kerkgangers zijn duidelijk minder tole-
rant (een verschil van ongeveer één punt op een schaal lopend van 1 tot 5) ten opzichte 
van gezinsvormen die afwijken van het huwelijk dan anderen. Ten slotte blijkt dat 
opvattingen omtrent gezinsvorming ook variëren naar opleidingsniveau. Er is sprake 
van een duidelijke hiërarchie. Hogeropgeleiden staan het meest tolerant tegenover 
allerlei mogelijke gezinsvormen, laagopgeleiden zijn het minst tolerant en middelbaar 
 opgeleiden nemen een middenpositie in.
De achtergrondkenmerken verklaren een relatief gering deel van de variatie in 
op vattingen over de ideale leeftijd om moeder te worden: 10% van die variatie wordt ver-
klaard, tegenover 27% van de variatie in gezinsopvattingenschaal. Er is meer consensus 
tussen de verschillende groepen over de ideale leeftijd voor het moederschap dan over 
geaccepteerde leefvormen.

3.6 Conclusies

Wij begonnen dit hoofdstuk met de stelling dat aandacht voor opvattingen omtrent 
gezinsvorming relevant is omdat dergelijke opvattingen enerzijds een spiegel vormen 
van het veranderende gedrag en anderzijds zelf richting kunnen geven aan verande-
ringen in gedrag. Op basis van de gepresenteerde gegevens kan dan als voornaamste 
conclusie worden getrokken dat er bij de grote meerderheid van de bevolking een sterke 
mate van tolerantie heerst ten opzichte van de onderscheiden manieren waarop men-
sen hun gezin vorm wensen te geven. Kinderloosheid, kinderen krijgen en opvoeden 
binnen een niet-huwelijkse relatie, en kinderen opvoeden binnen een homoseksuele 
relatie worden door een duidelijke meerderheid goedgekeurd en door slechts een kleine 
minderheid van zo’n 15% tot 20% afgekeurd. In zoverre sporen de opvattingen van de 
bevolking in sterke mate met de in hoofdstuk 2 besproken gedragsveranderingen.
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Aan deze algemene houding van tolerantie lijkt echter één grens te zijn. Men is minder 
positief over alleenstaand ouderschap. De meerderheid is van mening dat een kind twee 
ouders nodig heeft om gelukkig op te groeien. Desalniettemin keer 63% het goed als een 
vrouw een kind wil dat ze alleen op wil voeden. Dit suggereert enerzijds dat men belang 
hecht aan de vrijheid van het (volwassen) individu, maar anderzijds dat er een grens is 
aan de tolerantie wanneer kinderen – die zelf niet voor of tegen een bepaalde gezins-
vorm hebben kunnen kiezen – in het geding zijn.
Een andere opvallende uitkomst is dat Nederlanders idealiter meer kinderen zouden 
 willen krijgen en eerder met het ouderschap zouden willen beginnen dan in werkelijk-
heid het geval is. Als zodanig is dat geen nieuw gegeven (Van de Kaa 2001), maar het 
suggereert dat er mogelijk barrières zijn die maken dat paren uiteindelijk minder en 
later kinderen krijgen dan zij wensen. Welke barrières dat zijn, valt uit dit onderzoek 
niet op te maken. Eerder onderzoek suggereert dat verschillende omstandigheden een 
belemmering kunnen vormen, zoals het niet vinden van een geschikte partner en (echt)
scheiding, of (verwachte) problemen met de combinatie van zorg voor kinderen en 
arbeidsmarktparticipatie (De Graaf en Van Duin 2007; Liefbroer 2009).
Een vergelijking van huidige en vroegere opvattingen omtrent gezinsvorming suggereert 
dat er in het afgelopen decennium een einde is gekomen aan een langdurige periode 
van sterkere of zwakkere toename van tolerantie ten opzichte van allerlei alternatieve 
gezinsvormen. Ook blijken jongeren er geen tolerantere opvattingen op na te houden 
dan personen van middelbare leeftijd. Beide uitkomsten suggereren dat er momenteel 
weinig verandert in de opvattingen van de bevolking omtrent gezinsvorming. Dit hangt 
mogelijk samen met de hoge mate van tolerantie die reeds rond de eeuwwisseling 
was bereikt. Toch is dat wellicht niet het gehele verhaal, aangezien er in sommige 
andere Europese landen – zoals Zweden en Noorwegen – een nog wat hogere mate van 
 tolerantie wordt waar g enomen.
Uit de vergelijking van Nederland met andere West-Europese landen blijkt dat Nederland 
– qua opvattingen omtrent gezinsvorming – een middenpositie inneemt. In Scandina-
vische landen is men wat toleranter ten opzichte van kinderloosheid, het krijgen van 
een kind binnen een ongehuwde samenwoonrelatie, en echtscheiding, terwijl men in 
Zuid-Europese landen wat minder ruimdenkend is. Nederland is dus echter zeker geen 
gidsland op dit gebied.
Ten slotte blijken de maatschappelijke verschillen in opvattingen omtrent gezins-
vorming relatief gering te zijn. Weliswaar zijn er verschillen naar geslacht, leeftijd, 
 kerkelijkheid en opleidingsniveau, maar die verschillen zijn niet erg groot. Wellicht de 
enige uitzondering op dit punt wordt gevormd door zeer trouwe kerkgangers. Zij blijken 
minder begrip op te kunnen brengen voor ouderschapsarrangementen die zich buiten 
het patroon van het traditionele heteroseksuele huwelijk begeven. Of er zich bij een ver-
gelijking tussen diverse etnische groepen ook een dergelijke scheidslijn zou aftekenen, 
kon vanwege het gebrek aan geschikte data niet worden nagegaan.



op vat tingen over ge zins vorming

77  

Noten

1 Naast de Tweede Demografische Transitie wordt ook de Eerste Demografische Transitie onderschei-

den. De Eerste Demografische Transitie heeft betrekking op veranderingen die zich tussen pakweg 

1850 en 1940 in Europa voordeden: onder invloed van processen van verstedelijking, industrialisatie 

en  medicalisering vond er een overgang plaats van een situatie van hoge vruchtbaarheid en hoge 

sterfte naar een situatie van lage vruchtbaarheid en lage sterfte.

2 Op het moment van schrijven van dit hoofdstuk hadden wij alleen de beschikking over de Nederland-

se dataset van de e vs-ronde van 2008. De data van de andere landen waren nog niet beschikbaar.

3 In de e ss van 2006 kreeg de helft van de respondenten (zowel mannen als vrouwen) op willekeurige 

basis de vraag over de ideale leeftijd voor vrouwen toegewezen, de andere helft kreeg de vraag over 

 mannen.

4 Het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht wordt overigens meer geaccepteerd. Slechts 11% van 

de bevolking is van mening dat het afgeschaft zou moeten worden (Keuzenkamp 2010).

5 Deze trends kunnen helaas niet uitgesplitst worden naar opleidingsniveau, aangezien opleidingsni-

veau niet in alle dataverzamelingsronden van de e vs gemeten is. 

6 Bonferroni-testen laten zien dat de in de tekst genoemde stijgingen en dalingen statistisch significant 

zijn.
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4 De financiële positie van gezinnen

Freek Bucx, Hetty van Kempen en Jean-Marie Wildeboer Schut (scp)

4.1 Kinderen en geld

In vroeger tijden had het hebben van kinderen een duidelijk economisch nut: mensen 
hadden kinderen hard nodig als arbeidskracht in het gezinsbedrijf. Kinderen hielpen 
mee in de landbouw of in het huishouden. In veel gezinnen werd aan huisnijverheid 
gedaan: men maakte schoenen of men vlocht manden. Het hele gezin deed dan mee, 
inclusief jonge kinderen. Ook toen na de industriële revolutie het aantal landbouwers 
snel afnam en plaatsmaakte voor fabrieksarbeiders, ambachtslieden en hande-
laars,  bleven kinderen in eerste instantie een belangrijke economische rol vervullen 
( Elchardus 2007). Omdat de werkomstandigheden in fabrieken meestal heel slecht en 
ongezond waren, nam de kritiek op de kinderarbeid toe; de kinderwet van Van  Houten 
in 1874 maakte een eind aan de arbeid van kinderen in werkplaatsen en fabrieken. 
Aan het begin van de twintigste eeuw volgde de invoering van de nationale leerplichtwet 
en daarna kwam er eind aan alle kinderarbeid in Nederland (Roeland 1980).
Behalve dat kinderen nodig waren als arbeidskracht was het krijgen van kinderen 
 eeuwenlang ook een verzekering voor de oude dag. Grootouders en bejaarde ouders 
 werden meestal in familiale kring door kinderen en kleinkinderen opgevangen. 
 Bejaarden zonder kinderen konden eventueel nog terugvallen op verwanten. Pas 
 wanneer dat niet mogelijk was, diende er een beroep gedaan te worden op de liefdadig-
heid. Sinds de invoering van ouderdomspensioenen en de bouw van verzorgingshuizen 
in de twintigste eeuw is het aan het eind van het leven wel prettig maar niet noodzakelijk 
om kinderen te hebben die voor je zorgen.
Kortom, de reden dat ouders tegenwoordig aan kinderen beginnen, is niet meer omdat 
deze op termijn een bijdrage leveren aan het gezinsinkomen of de ouders onder steuning 
bieden op hun oude dag. Met het verdwijnen van hun economisch nut vervullen kin-
deren vooral een affectieve functie voor hun ouders. Als kinderen bijdragen aan het 
gezinsinkomen, is dat meestal beperkt van omvang en voor korte tijd. Kinderen leveren 
dus geen geld meer op. Sterker nog, ze kosten geld. Veel geld vaak, en meestal over een 
lange periode. Wanneer er kinderen komen, stijgen de uitgaven van een huishouden 
omdat de verzorging en opvoeding van kinderen nu eenmaal geld kosten. Naast de kos-
ten voor levensonderhoud zijn er natuurlijk de kosten voor kinderopvang en onderwijs. 
Het Nibud becijferde een aantal jaren geleden dat een kind vanaf zijn of haar geboorte 
totdat hij of zij gaat werken meer dan 100.000 euro kost (Nibud 2009). Tegelijkertijd 
dalen met de komst van een kind meestal ook de gezinsinkomsten omdat moeders vaak 
minder gaan werken (Cloïn en Souren 2011).
Volgens de Amerikaanse econome Nancy Folbre (2001) is het verzorgen en opvoeden van 
kinderen inmiddels een vorm van maatschappelijke dienstverlening geworden. De kosten 
zijn vooral voor rekening van de individuele ouders, terwijl de economische voordelen 
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collectief van aard zijn: de nieuwe generatie is noodzakelijk voor toekomstige economi-
sche productiviteit. Die spanning tussen private lasten en collectieve baten is een van de 
redenen waarom de Nederlandse overheid gezinnen van oudsher financieel tegemoet-
komt (Financiën 2010). Daarnaast wil zij voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien 
en wil zij de materiële belemmeringen voor kinderen wegnemen om zich te kunnen 
ontplooien en om adequaat onderwijs te kunnen volgen (ser 1964; Financiën 2010). Dit 
laatste zorgt ervoor dat kinderen beter voorbereid zijn op de toekomst, en dat is ook in 
het belang van de maatschappij als geheel.
De overheid erkent dus haar financiële verantwoordelijkheid, maar is tegelijkertijd 
van mening dat ouders zelf de eerstverantwoordelijken blijven. Om die reden wenst 
de overheid ook niet de volledige kosten van de verzorging en opvoeding van kinde-
ren voor haar rekening te nemen (ser 1964). De overheid ondersteunt gezinnen via de 
kinder bijslagverzekering en sinds 2001 ook met verschillende fiscale kortingen (zie voor 
een overzicht: hoofdstuk 1). Daarnaast financiert of subsidieert de overheid een aantal 
publieke voorzieningen en diensten die specifiek op gezinnen zijn gericht.
In dit hoofdstuk staat de financiële positie van gezinnen centraal. Het eerste doel van 
het hoofdstuk is inzicht te verschaffen in de grootte van het inkomen dat gezinnen vrij 
te besteden hebben. Hoe komen gezinnen rond vergeleken met andere huishoudens? 
Welke gezinnen hebben het in financieel opzicht breed en welke gezinnen hebben niet 
veel geld te besteden? En welke gezinnen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen? We kijken dan naar het besteedbare inkomen. Hier maakt de financiële over-
heidssteun aan gezinnen – in de vorm van kinderbijslag en fiscale kortingen – deel van 
uit.
Het inkomen dat gezinnen te besteden hebben, vertelt niet het hele verhaal. Zoals 
hiervoor aangegeven, financiert of subsidieert de overheid het gebruik van een aantal 
belangrijke publieke voorzieningen en diensten. Huishoudens profiteren van deze kost-
prijsverlagende subsidies wanneer zij van dergelijke diensten of voorzieningen gebruik-
maken. De bijdragen die zij ontvangen zijn afhankelijk van het gebruik dat ze maken van 
deze diensten – het zijn zogenoemde gebruiksgebonden overheidsdiensten. Ze worden 
verleend in sectoren als de zorg, huisvesting, openbaar vervoer, onderwijs, cultuur en 
recreatie. Sommige van de bijdragen zijn specifiek op gezinshuishoudens gericht en 
hangen samen met de verzorging en opvoeding van kinderen, zoals onderwijs en kin-
deropvang. Dus als we de financiële positie van gezinshuishoudens willen onderzoeken, 
moeten we – willen we het plaatje compleet maken – ook onderzoeken welk voordeel 
gezinnen hebben van het gebruik van deze diensten. Dat is dan ook het tweede doel van 
dit hoofdstuk.

4.2 Het besteedbare inkomen van gezinnen

Hoe komen gezinnen rond vergeleken met andere huishoudens? We onderzoeken dit 
aan de hand van het besteedbare inkomen van huishoudens. Het besteedbare in komen 
wordt ook wel het secundaire inkomen of netto-inkomen genoemd en omvat het 
 primaire inkomen (het inkomen dat men ontvangt uit loonarbeid, eigen onderneming 
en vermogen) vermeerderd met overdrachtsinkomens zoals uitkeringen, pensioen en 
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ontvangen partneralimentatie. Ook financiële kinderregelingen zoals de kinderbijslag, 
de kindertoeslag en het kindgebonden budget1 (zie voor een overzicht: hoofdstuk 1) 
maken hier deel van uit, net zoals de individuele huursubsidie. Premies en belastingen 
en betaalde partneralimentatie zijn op het primaire inkomen in mindering gebracht. 
Onze analyses zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Inkomenspanelonderzoek 
(ipo) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Dit zijn gegevens van de Belas-
tingdienst (zie kader 4.1 en bijlage A voor meer informatie over het ipo). Een aantal 
inkomens bestanddelen die wel deel uitmaken van het besteedbare inkomen van huis-
houdens zijn niet opgenomen in onze gegevens omdat hierover geen belasting betaald 
hoeft te worden respectievelijk deze niet aftrekbaar zijn voor de belasting. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om kinderalimentatie en de ouderlijke bijdrage aan uitwonende kinderen.

Kader 4.1 Inkomenspanelonderzoek (ip o)

Het Inkomenspanelonderzoek (ipo) van het Centraal Bureau voor de Statistiek is een panel-
(steekproef) onderzoek dat een beeld geeft van de samenstelling en verdeling van het  inkomen 
van personen en huishoudens in Nederland. De inkomensgegevens zijn voornamelijk ge-
baseerd op de belasting- en toeslagenadministratie van de Belastingdienst. Deze gegevens 
zijn aangevuld met gegevens over individuele huursubsidie, studiefinanciering en tegemoet-
koming in de schoolkosten. Kinderbijslag wordt toegerekend op basis van de samenstelling 
van het huishouden.
Door de relatief grote steekproefomvang (ongeveer 75.000 huishoudens per jaar) en doordat 
het onderzoek gebaseerd is op belastinggegevens, zijn de metingen van het inkomen betrouw-
baarder dan gegevens die hierover in surveys verzameld kunnen worden. Om de inkomens in 
verschillende jaren met elkaar te vergelijken, zijn zij gecorrigeerd voor de inflatie; daartoe zijn 
zij omgerekend naar de koopkracht die zij in 2008 hadden. Met ingang van 2000 heeft er een 
revisie van de inkomensstatistieken van het cbs plaatsgevonden. De gegevens over 2001 en 
later zijn hierdoor niet geheel vergelijkbaar met eerder gepubliceerde gegevens over 2000 en 
eerdere jaren. Meer informatie over het ipo is te vinden in bijlage A.

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de inkomensontwikkeling van verschillende 
 huishoudenstypen tussen 1995 en 2008. We maken onderscheid tussen alleenstaanden 
en samenwonende of getrouwde stellen. Binnen deze groepen kijken we naar werken-
den en niet-werkenden, en naar het aantal kinderen in het huishouden. Wanneer een 
huishouden uit twee volwassenen bestaat, zijn de inkomens van beide partners bij 
 elkaar opgeteld. Daarom ligt het inkomen van een alleenstaande zonder baan lager dan 
het inkomen van een werkloos samenwonend of getrouwd paar, en ligt het inkomen 
van een alleenstaande met een baan lager dan het inkomen van een samenwonend of 
getrouwd paar waarvan ten minste één partner een baan heeft. Het inkomen van een 
alleen staande met een baan wijkt minder af van het inkomen van een paar waarvan 
beide partners geen baan hebben.
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Tabel 4.1 

Besteedbare inkomen van huishoudens naar huishoudenstype, 1995-2008 (in euro’s per jaar (prijzen van 

2008) en in procenten)a, b

besteedbare huishoudensinkomen (gemiddeld, x 1000) stijging (%)

1995
2000 voor 
revisie

2000 na 
revisie 2005 2008c

1995-
2000

2000-
2008

alleenstaand, niet-werkend
geen kinderen 16 17 16 17 18 8 11
een kind 16 27 16 17 18 6 14
twee kinderen 18 20 19 20 21 11 7
≥ drie kinderen 22 25 24 22 24 14 1

alleenstaand, werkend
geen kinderen 20 21 21 22 23 3 9
een kind 21 22 22 23 25 5 16
twee kinderen 23 25 25 25 27 9 9
≥ drie kinderen 29 29 30 30 31 2 4

samenwonend/getrouwd, beide partners zijn niet-werkend
geen kinderen 25 27 25 27 29 6 17
een kind 20 22 19 21 22 10 20
twee kinderen 21 22 21 23 24 5 13
≥ drie kinderen 25 28 28 27 29 13 4

samenwonend/getrouwd, ene partner werkt, andere niet 
geen kinderen 35 36 33 35 39 2 17
een kind 28 30 30 32 34 8 13
twee kinderen 32 33 33 36 39 5 18
≥ drie kinderen 36 38 40 42 46 6 16

samenwonend/getrouwd, beide partners werken 
geen kinderen 42 44 40 42 45 5 12
een kind 37 39 38 41 44 4 16
twee kinderen 40 42 41 44 49 5 18
≥ drie kinderen 43 46 47 50 56 6 18

alle huishoudens 30 31 31 32 35 5 6

n 83.194 87.996 67.024 74.059 78.832

a Huishoudens met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0-17 jaar. De inkomens in verschillende 
jaren zijn gecorrigeerd voor inflatie. Een aantal inkomensbestanddelen worden niet waargenomen, 
hoewel die wel deel uitmaken van het besteedbare inkomen; een voorbeeld hiervan is 
kinderalimentatie.

b De inkomensstatistiek is gereviseerd in 2000. Hierdoor zijn de cijfers uit 1995 niet geheel vergelijkbaar 
met die uit 2000 en later.

c Voorlopige cijfers.

Bron: cbs (ipo’95-’08) 
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Werkenden hebben over het algemeen een groter besteedbaar inkomen dan niet-
werkenden; dat geldt zowel voor alleenstaanden als voor samenwonende of getrouwde 
stellen. Naarmate een huishouden meer kinderen telt, is het besteedbare inkomen 
ook groter. Dat geldt voor alle huishoudens. Grotere huishoudens bevinden zich waar-
schijnlijk in een latere fase van huishoudensvorming. De kostwinners in deze huis-
houdens hebben over het algemeen een langere loopbaan doorgemaakt, wat meestal 
leidt tot een hoger inkomen. Ook ontvangen alleen huishoudens met kinderen kinder-
bijslag en de hoogte daarvan correspondeert met het aantal kinderen.
De laatste twee kolommen van tabel 4.1 geven de groei weer van de gemiddelde 
in komens naar huishoudenstype: van 1995 tot 2000 en van 2000 tot 2008, gecor-
rigeerd voor de inflatie. Daaruit blijkt dat de inkomensontwikkeling voor bijna alle 
huis houdenstypen gunstig was. Eerder onderzoek liet ook al zien dat gedurende deze 
periode bijna iedereen in Nederland erop vooruitging (Josten et al. 2009). Dergelijke 
inkomensstijgingen worden door tal van factoren veroorzaakt, maar de belangrijkste 
is waarschijnlijk de economische groei in deze periode. Tussen 1997 en 2000 groeide de 
economie sterk en daalde de werkloosheid. Hoewel de economie in 2001 en 2002 wat 
afkoelde, bleef de werkloosheid laag. Daarnaast vond er in 2001 een belasting herziening 
plaats, waar vrijwel iedereen van profiteerde. Vanaf 2004 begon de economie weer te 
groeien en dat leidde vanaf 2006 ook tot een daling van de werkloosheid. Eind 2008 volg-
de de kredietcrisis, maar die had in dat jaar nog geen effect op het besteedbare in komen 
van huishoudens. De inkomensontwikkeling was in sommige groepen voor  bepaalde 
perioden groter dan bij andere, maar in het algemeen waren de verschillen tussen huis-
houdens met en huishoudens zonder thuiswonende kinderen niet zo groot.
Wanneer we de financiële positie van verschillende huishoudens met elkaar willen 
vergelijken, dienen we niet alleen te kijken naar de hoogte van het inkomen, maar ook 
rekening te houden met het niveau van de noodzakelijke uitgaven zoals de huur of hypo-
theek van de woning, de aanschaf van duurzame consumptiegoederen en de dagelijkse 
boodschappen. Deze uitgaven hangen voor een groot deel af van het aantal volwas-
senen en van het aantal kinderen in het huishouden. Een alleenstaande heeft meestal 
een kleiner inkomen dan een samenwonend of getrouwd stel, maar heeft ook minder 
noodzakelijke uitgaven. Bij eenzelfde inkomen heeft een paar met kinderen meer 
noodzakelijke uitgaven dan een paar zonder kinderen en daardoor minder financiële 
armslag. Een groter gezin heeft meer uitgaven dan een kleiner gezin. En zoals we in de 
inleiding al aangaven, hangt er een flink prijskaartje aan het hebben van kinderen. We 
kijken daarom ook naar het gestandaardiseerde besteedbare inkomen van huishoudens. In het 
gestandaardiseerde besteedbare inkomen wordt gecorrigeerd voor verschillen in grootte 
en samen stelling van het huishouden.2 Daarmee kan dit inkomen – meer dan het reële 
besteedbare in komen – gezien worden als een maatstaf voor de welvaartspositie van 
huishoudens en de personen die daartoe behoren. Het gestandaardiseerde besteedbare 
inkomen van verschillende huishoudenstypen is weergegeven in tabel 4.2.
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Tabel 4.2 

Gestandaardiseerde besteedbare inkomen van huishoudens naar huishoudenstype, 1995-2008  

(in euro’s per jaar (prijzen van 2008) en in procenten)a, b

gestandaardiseerde besteedbare huishoudensinkomen 
(gemiddeld, x 1000) stijging (%)

1995
2000 voor 
revisie

2000 na 
revisie 2005 2008c

1995-
2000

2000-
2008

alleenstaand, niet-werkend
geen kinderen 15 17 16 17 18 9 10
een kind 12 12 12 13 14 6 15
twee kinderen 11 12 12 13 13 9 7
≥ drie kinderen 11 13 12 12 13 12 2

alleenstaand, werkend
geen kinderen 20 21 21 22 23 4 10
een kind 15 16 16 17 19 6 16
twee kinderen 14 15 16 16 17 8 9
≥ drie kinderen 16 16 16 16 17 1 6

samenwonend/getrouwd, beide partners zijn niet-werkend
geen kinderen 18 19 18 20 21 8 18
een kind 12 12 11 12 13 5 19
twee kinderen 11 12 11 12 13 4 13
≥ drie kinderen 11 13 12 12 13 13 7

samenwonend/getrouwd, ene partner werkt, andere niet 
geen kinderen 23 24 24 26 28 5 17
een kind 17 18 18 19 20 8 10
twee kinderen 17 18 18 19 21 5 18
≥ drie kinderen 17 18 18 19 21 5 17

samenwonend/getrouwd, beide partners werken 
geen kinderen 28 30 29 30 32 5 12
een kind 22 23 23 24 26 4 16
twee kinderen 21 22 22 23 26 5 18
≥ drie kinderen 20 22 22 23 26 6 19

alle huishoudens 20 22 22 23 24 7 14

n 83.194 87.996 67.024 74.059 78.832

a Huishoudens met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0-17 jaar. De inkomens in verschillende 
jaren zijn gecorrigeerd voor inflatie. Een aantal inkomensbestanddelen worden niet waargenomen, 
hoewel die wel deel uitmaken van het besteedbare inkomen; een voorbeeld hiervan is 
kinderalimentatie.

b De inkomensstatistiek is gereviseerd in 2000. Hierdoor zijn de cijfers uit 1995 niet geheel 
vergelijkbaar met die uit 2000 en later.

c Voorlopige cijfers.

Bron: cbs (ipo’95-’08) 
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Uit onze gegevens komt naar voren dat gezinnen over het algemeen minder financiële 
armslag hebben dan huishoudens zonder kinderen. Dat geldt voor zowel alleenstaanden 
als samenwonende en getrouwde stellen, voor zowel eenverdieners en als tweeverdie-
ners. Ander ( longitudinaal) onderzoek laat zien dat de komst van kinderen meestal 
verlies van inkomen betekent (Pommer et al. 2003; Bos en Hooghiemstra 2004; Kalmijn 
en De Vries 2008). De teruggang in vrij te besteden inkomen die gepaard gaat met de ge-
boorte van het eerste kind wordt ook wel het ‘gezinsdal’ genoemd (Bos en Hooghiemstra 
2004). Deze daling bij de overgang naar de gezinsfase is meestal scherp; geschat wordt 
dat het om een teruggang van om en nabij de 20% gaat (Pommer et al. 2003; Bos en 
Hooghiemstra 2004). Niet bij iedereen daalt het inkomen even sterk, er is sprake van een 
grote variatie. Ongeveer een op de tien jonge gezinnen ziet het inkomen niet dalen of 
zelfs een beetje stijgen (Bos en Hooghiemstra 2004).
Het verlies aan besteedbaar inkomen bij de geboorte van het eerste kind is voor iets 
meer dan de helft te wijten aan de kosten van de zorg voor kinderen (Kalmijn en De Vries 
2008). Geschat wordt dat paren met één kind gemiddeld 18% van hun totale bestedings-
ruimte aan hun kind uitgeven (Siermann et al. 2004). De rest van het inkomensverlies 
wordt verklaard door dalende inkomsten: de meeste moeders gaan minder werken na 
gezinsuitbreiding, waardoor de inkomsten van de vrouw sterk dalen. De meeste man-
nen blijven evenveel werken na de geboorte van het eerste kind (Cloïn en Souren 2011). 
De inkomsten van de man stijgen zelfs een beetje, maar dat is niet voldoende om het ver-
lies in de inkomsten van de vrouw te compenseren (Bos en Hooghiemstra 2004;  Kalmijn 
en De Vries 2008).
Na het krijgen van het eerste kind komt er bij de meeste stellen nog een tweede of soms 
derde kind. Volgens onze gegevens (tabel 4.2) zijn de verschillen in bestedingsruimte 
tussen huishoudens met twee kinderen en huishoudens met één kind klein. Dat geldt 
ook voor verschillen tussen huishoudens met drie of meer kinderen en huishoudens met 
twee kinderen. In die gezinnen waar de daling van het besteedbare inkomen zich ook 
na het tweede en derde kind voortzet, lijkt deze daling in ieder geval een stuk minder 
scherp te zijn dan bij de geboorte van het eerste kind. Dit komt overeen met bevindingen 
uit eerder (longitudinaal) onderzoek (Pommer et al. 2003; Bos en Hooghiemstra 2004; 
Siermann et al. 2004). Allereerst stijgen de kosten voor de zorg voor de kinderen min-
der sterk dan bij het eerste kind. Zoals we hiervoor al zagen, spenderen paren met één 
kind gemiddeld 18% van hun totale bestedingsruimte aan het kind; bij paren met twee 
kinderen vormen de bestedingen 27% en bij paren met drie kinderen 33% van het totale 
budget. Ook de inkomsten dalen niet veel verder, aangezien de meeste vrouwen niet nog 
minder gaan werken (Cloïn en Souren 2011).
Wanneer we huishoudens over een langere periode volgen, zijn er tot de kinderen het 
huis uit gaan weinig veranderingen in het besteedbare inkomen. De financiële beste-
dingsruimte wordt weer wat groter wanneer de kinderen ouder worden, maar deze 
verschillen zijn marginaal (Kalmijn en De Vries 2008). Die lichte stijging komt doordat 
vrouwen gedeeltelijk weer terugkeren op de arbeidsmarkt, met name wanneer het jong-
ste kind naar de basisschool of naar de middelbare school gaat. Pas wanneer alle kinde-
ren het huis uit zijn, stijgt het besteedbare inkomen van huishoudens weer fors. Deze 
toename in het vrij te besteden inkomen is volledig te wijten aan de lagere  uitgaven; 
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de persoonlijke inkomsten van de vrouw stijgen namelijk niet meer als de kinderen 
eenmaal op zichzelf wonen (Kalmijn en De Vries 2008). Overigens gaat deze stijging van 
het te besteden inkomen waarschijnlijk in mindere mate op voor ouders van studerende 
uitwonende kinderen. Uitwonende kinderen die studeren kosten ouders nog veel geld 
(ResearchNed 2007); ook de overheid gaat bij de bepaling van de studiefinanciering uit 
van een ouderbijdrage voor kinderen tot 21 jaar.
Met uitzondering van de tweeoudergezinnen waarvan beide ouders niet werken, staan 
alleenstaande ouders er qua besteedbaar inkomen het minst goed voor. Dat was hal-
verwege de jaren negentig zo, en dat is nog steeds het geval. Alleenstaande ouders zijn 
natuurlijk afhankelijk van slechts één inkomen. Daarnaast kan een alleenstaande ouder 
vanwege de combinatie van werk en zorg voor kinderen meestal niet fulltime werken, wat 
betekent dat de inkomsten uit werk over het algemeen ook lager zullen zijn. Overigens 
dient de lezer in het achterhoofd te houden dat kinderalimentatie niet opgenomen is in 
onze gegevens, terwijl deze wel deel uitmaakt van het besteedbare inkomen; het inko-
men waarover alleenstaande ouders beschikking hebben, wordt daarmee dus onderschat. 
Maar ook uit ander onderzoek komt naar voren dat eenoudergezinnen met minder jarige 
kinderen van alle typen huishoudens tot de laagste inkomensgroepen behoren (Otten et 
al. 2008).
Eenoudergezinnen ontstaan in de meeste gevallen als gevolg van een scheiding, na een 
huwelijk of na een samenwoonrelatie. Kalmijn en De Vries (2008) laten zien dat wanneer 
mensen scheiden hun economische situatie slechter wordt. Deze achteruitgang is groter 
voor vrouwen dan voor mannen; dit komt doordat de inkomsten van de man over het 
algemeen hoger zijn dan die van de vrouw, en die vallen weg wanneer vrouwen scheiden. 
Na hertrouwen komt het inkomen van gescheiden vrouwen weer op het niveau van vóór 
de scheiding (Sweeney 1997; Kalmijn en De Vries 2008). Ook gescheiden mannen gaan er 
na hertrouwen wat op vooruit, maar deze effecten zijn klein. Een eenoudergezin kan ook 
ontstaan nadat een van de ouders is overleden, al komt dit in gezinnen met minderjarige 
kinderen relatief niet zo vaak voor. Verweduwing heeft over het algemeen weinig effect 
op de financiële positie van mannen en vrouwen (Kalmijn en De Vries 2008).
Wanneer we naar de ontwikkeling van het gestandaardiseerde besteedbare inkomen van 
huishoudens tussen 1995 en 2008 kijken (laatste twee kolommen van tabel 4.2), zien we 
over het algemeen dezelfde patronen als bij het ongestandaardiseerde besteedbare inko-
men. Alle huishoudens gaan erop vooruit; tweeoudergezinnen gaan er wat meer op voor-
uit dan eenoudergezinnen. Omdat we deze patronen al uitgebreid hebben toegelicht bij 
de bespreking van het ongestandaardiseerde inkomen, gaan we er hier niet verder op in.
Gezinnen hebben dus over het algemeen minder financiële armslag dan huishoudens 
zonder kinderen. Echter, de meeste gezinnen komen, ondanks de hogere uitgaven en 
lagere inkomsten die gepaard gaan met de komst van een kind, niet in grote  financiële 
problemen. Maar welke gezinnen hebben wel moeite om de eindjes aan elkaar te 
 knopen en hoeveel kinderen groeien op in dit soort gezinnen? Kinderen die in armoede 
op groeien hebben de bijzondere aandacht van de overheid (Jeugd en Gezin 2008). 
 Ernstige en duurzame armoede kan namelijk meer dan alleen materiële gevolgen  hebben 
voor kinderen. Zij kan een negatieve invloed hebben op de cognitieve, sociaal-emoti-
onele en fysieke ontwikkeling van kinderen (Ridge 2002; Jacob en Ludwig 2008). Arme 
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ouders hebben niet alleen minder financiële mogelijkheden om goed voor hun kinde-
ren te zorgen (McLanahan 2004), langdurige armoede kan ook tot verhoogde stress en 
overbelasting leiden bij ouders, wat zijn weerslag kan hebben op de kinderen (Conger en 
Elder 1994; Conger et al. 2000). Een gebrek aan financiële middelen bij ouders verhoogt 
daarnaast het risico op sociale uitsluiting bij kinderen, onder andere doordat zij minder 
toegang hebben tot sport- en culturele voorzieningen (Roest et al. 2010).
Wanneer we armoede definiëren als te weinig geld hebben om te kunnen voorzien in 
de elementaire levensbehoeften – en dan gaat het om de kosten voor voeding, kleding, 
wonen, persoonlijke verzorging, vervoer en wat overige kleine noodzakelijke uitgaven 
– groeide in 2009 6,4% van alle jeugdigen in armoede op.3 Dit komt neer op ongeveer 
218.000 kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Dit basisbehoeftenniveau kan als een 
ondergrens worden gezien voor armoede: eventuele kosten voor ontspanning en sociale 
participatie zijn er niet in opgenomen (scp/cbs 2010). Wanneer we wel rekening houden 
met minimale kosten voor ontspanning en sociale participatie, gaat het om 9,1% van 
alle jeugdigen onder de 18 jaar, oftewel ongeveer 311.000 kinderen en jongeren. Bij dit 
niveau is armoede breder gedefinieerd en gaat het om mensen die te weinig geld hebben 
om te kunnen participeren in de samenleving (scp/cbs 2010). Volgens beide definities 
van armoede daalde het aantal en het aandeel kinderen en jongeren dat in armoede 
opgroeit tot 2007. Sinds 2008 is er door de kredietcrisis weer een stijging van het aantal 
en aandeel arme kinderen. Het percentage kinderen in armoede is lager dan het Euro-
pees gemiddelde, maar is hoger dan in landen als Zweden, Denemarken, Duitsland en 
Frankrijk (eu 2008).
Arme kinderen groeien relatief vaak op in eenoudergezinnen. In deze gezinnen is de 
ouder meestal de enige binnen het gezin die een inkomen heeft. Bovendien bevindt dat 
inkomen zich vaak op bijstandsniveau (Otten et al. 2008). Bij veel eenoudergezinnen is 
er sprake van langdurige armoede. Meer dan de helft van de arme eenoudergezinnen 
geeft dan ook aan moeilijk rond te kunnen komen (Otten et al. 2008). De alleenstaande-
ouderkorting, een financiële tegemoetkoming die in 2001 werd ingevoerd en specifiek 
gericht is op alleenstaanden met thuiswonende kinderen, kan deze gezinnen hiervoor 
blijkbaar niet behoeden.

4.3 Profijt van de overheid

Het besteedbare inkomen bepaalt voor een groot deel de koopkracht van gezinnen en 
andere huishoudens. Daarnaast ontvangen huishoudens ook indirect een vorm van 
‘inkomen’ door het gebruik van gesubsidieerde publieke goederen en diensten. Hierbij 
kan men bijvoorbeeld denken aan het gebruik van kinderopvang en onderwijs: dit zijn 
diensten waarvoor niet de volle prijs hoeft te worden betaald doordat de overheid een 
substantieel deel van de kosten op zich neemt. Huishoudens die veel gebruikmaken van 
publieke diensten ontvangen daardoor meer overdrachten van de overheid dan huis-
houdens die dat minder doen. In deze paragraaf onderzoeken we de verdeling van het 
profijt van de overheid over verschillende huishoudens- en gezinstypen. Dit profijt is 
gelijk aan de door de overheid betaalde overdrachten voor bepaalde diensten, minus de 
eigen bijdrage daarvoor.
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De reden dat de overheid bijdraagt aan de kosten van publieke goederen en diensten is 
de maatschappelijke wens om deze kosten niet of slechts gedeeltelijk door gebruikers te 
laten betalen. Het idee hierachter is dat de diensten voor iedereen toegankelijk moeten 
zijn en/of dat er naast individuele ook maatschappelijke baten zijn (zoals het volgen van 
onderwijs, dat openstaat voor iedereen, maar dat ook maatschappelijke baten ople-
vert). Door het gebruik van bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang of openbaar vervoer 
ontvangen huishoudens verschillende vormen van kostprijsverlagende subsidies. Vaak 
ontvangt men deze onbewust, bijvoorbeeld doordat het treinkaartje goedkoper is dan 
de werkelijke kostprijs. In andere gevallen gaat het om een veel tastbaarder bijdrage aan 
de burger, zoals bij de fiscale compensatie voor ziektekosten, die men rechtstreeks op de 
rekening krijgt gestort.
Sommige van deze bijdragen zijn specifiek op gezinshuishoudens gericht en hangen 
samen met de verzorging en opvoeding van kinderen, zoals onderwijs en kinderopvang. 
Vooral bij het onderwijs speelt de overheid een grote financiële rol. Daarvoor zijn twee 
belangrijke motieven te noemen, namelijk het verdelingsmotief en het externe-effecten-
motief. Het verdelingsmotief houdt in dat er gelijke kansen op het volgen van onderwijs 
moeten zijn voor iedereen, ongeacht inkomen. Het externe-effectenmotief behelst het 
belang voor de samenleving van een goed opgeleide beroepsbevolking. Deze motieven 
gelden vooral voor het onderwijs in de leerplichtige leeftijd; in het hoger onderwijs gaan 
toekomstige individuele baten een belangrijker rol spelen.
Het onderwijs wordt van oudsher grotendeels door de rijksoverheid gefinancierd, voor-
namelijk via de bekostiging van de onderwijsinstellingen (cbs 2009). Daarnaast worden 
huishoudens door de overheid gecompenseerd voor de kosten die zij maken voor hun 
schoolgaande kinderen, zoals les- en collegegeld en uitgaven voor boeken en school-
materialen. Vanaf 2005 betalen ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs jonger 
dan 18 jaar geen lesgeld meer. De kosten voor schoolboeken in het basisonderwijs wer-
den altijd al door de overheid vergoed; vanaf 2008 geldt dat via de regeling gratis school-
boeken voor het voortgezet onderwijs ook.
Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 kunnen ouders in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van kinderopvang in een 
kinderdagverblijf, gastouderopvang en buitenschoolse opvang. Het belangrijkste motief 
voor de overheid om bij te dragen in de kosten van kinderopvang is het verdelings motief. 
De prijs mag geen drempel zijn voor gezinnen met lagere inkomens om gebruik te kun-
nen maken van kinderopvang. De prijzen van kinderopvang zijn dan ook inkomens-
afhankelijk: de minst vermogende gebruikers ontvangen de meeste overdrachten 
hieruit. Het kinderopvangbeleid is voornamelijk een instrument van arbeidsmarktbeleid 
dat de combinatie van arbeid en zorgtaken moet faciliteren.
In deze paragraaf kijken we naar het profijt dat gezinnen hebben vanuit verschillende 
beleidsterreinen, namelijk: onderwijs, maatschappelijke dienstverlening (onder andere 
kinderopvang), volkshuisvesting (zoals huurtoeslag, huurwaardevoordeel), openbaar 
vervoer, cultuur en recreatie (zoals bezoek aan bibliotheek en sportaccommodaties), 
bestaanskosten (o.a. de fiscale compensatie van ziektekosten) en de zorgverzekering4 
(zie ook kader 4.2). Waar mogelijk worden de uitkomsten vergeleken met de verdeling 
van het profijt in 1991 (Van Praag et al. 1997). Alhoewel we het profijt berekenen voor alle 
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sectoren, zullen we bij de duiding van de resultaten de nadruk leggen op de sectoren die 
met name betrekking hebben op gezinnen, namelijk onderwijs en kinderopvang.

Kader 4.2 Profijt van de overheid: methode

Om gebruik van publieke diensten te koppelen aan huishoudens is gebruikgemaakt van een 
viertal enquêtebestanden, namelijk het Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek 2007 
(avo’07), het Mobiliteitsonderzoek Nederland 2007 (mon’07), het Woononderzoek Neder-
land 2006 en 2007 (Woon’06 en’09) en het Tijdbestedingsonderzoek 2005 (tbo’05). Meer 
informatie over deze en andere gebruikte gegevensbronnen is te vinden in Bijlage A. Voor het 
openbaar vervoer en de kwijtschelding van lokale lasten is respectievelijk gebruikgemaakt van 
mon’07 en Woon’06 en ’09. Voor het kijken naar de publieke omroep hanteren we het tbo’05. 
Voor alle andere voorzieningen hebben we het avo’07 gebruikt. In deze enquêtebestanden 
zijn de gegevens over het gebruik van de diensten verkregen door een steekproef te trekken 
onder Nederlandse huishoudens. Door het gebruik in deze steekproef op te hogen naar het 
totaal aantal huishoudens in Nederland, krijgen we een beeld van het totale gebruik van die 
diensten. Die gebruiks gegevens koppelen we vervolgens aan de totale overheidsoverdrachten 
aan de bewuste diensten in 2007 (afkomstig uit de Nationale Rekeningen en gedocumenteerd 
in de Database Publieke Sector (dps) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)). Van de 
ontvangen overdrachten trekken we de betaalde eigen bijdrage af, wat resulteert in het profijt.
Hoe we het profijt van de overheid per huishouden hebben berekend, lichten we hier toe aan 
de hand van een voorbeeld, namelijk het basisonderwijs. Dit is een voorziening waarvoor het 
profijt van de overheid kan worden toegerekend aan gebruikers (de subsidies zijn gebruiks-
gebonden). De kosten van het basisonderwijs worden voor het grootste deel betaald door de 
overheid; daarnaast bestaan er heel kleine eigen bijdragen van ouders. We hebben het profijt 
van het basisonderwijs fictief verdeeld over de gezinnen met kinderen in het basisonderwijs. 
Voor elke leerling geldt dan een gelijk bedrag. Aan huishoudens met twee kinderen in het 
basisonderwijs wordt twee keer dat bedrag toegekend. Als dan vervolgens wordt gekeken naar 
het profijt van een groep gezinnen, bijvoorbeeld alle eenoudergezinnen, dan wordt het gemid-
delde profijt van alle leden van die groep genomen.
Het profijt van de zorgverzekering wordt anders berekend dan het profijt van de andere sec-
toren. Doordat we geen gegevens hebben over het daadwerkelijke zorggebruik, kijken we 
naar het risico dat bepaalde groepen lopen om zorgkosten te maken. We kijken naar de balans 
tussen ontvangen overdrachten vanwege het verwachte zorggebruik, de werkelijk betaalde 
zorgpremie en de ontvangen zorgtoeslag. Deze balans kan voor sommige groepen negatief 
uitslaan doordat er premie betaald moet worden, ongeacht het gebruik dat men maakt van 
zorgvoorzieningen. Dit is in de andere sectoren niet het geval: als men geen gebruik maakt van 
bijvoorbeeld de kinderopvang, dan hoeft men ook geen eigen bijdrage te betalen. Voor meer 
informatie over de berekening van het profijt van de zorgverzekering verwijzen we naar para-
graaf B4.1 in de bijlage op internet.
De hier gehanteerde methode om overheidsuitgaven toe te rekenen aan huishoudens maakt 
deel uit van een onderzoekslijn van het scp. Hierover is onder andere gerapporteerd in Publieke 
productie en persoonlijk profijt (Kuhry en Pommer 2006) en in het onlangs gepubliceerde s c p -
memorandum voor de kabinetsformatie 2010 (Pommer en Eggink 2010).5 In deze studies zijn nadere 
details over de methode te vinden.
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4.3.1 Totale gebruiksgebonden overheidsuitgaven

De totale uitgaven aan gebruiksgebonden overheidsdiensten zijn tussen 1991 en 2007 
gegroeid met bijna 50% (gecorrigeerd voor inflatie, figuur 4.1). In 2007 ging het om een 
totaalbedrag van 52,3 miljard euro.6 De kostenontwikkeling in het onderwijs, veruit de 
grootste uitgavenpost, wijkt niet veel af van het algemene beeld. De ontwikkeling per 
onderwijsvoorziening blijkt wel sterk te verschillen: zo heeft het speciaal onderwijs een 
grote groei doorgemaakt, terwijl het wetenschappelijk onderwijs een gematigde ont-
wikkeling heeft gekend (Pommer 2010). 

Figuur 4.1

Totaal van overheidsuitgaven aan gebruiksgebonden diensten, 1991 en 2007 (in miljarden euro’s, 

gecorrigeerd voor inflatie)a
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a Voor de post volkshuisvesting extra ontbreken gegevens voor 1991; deze zijn dan ook niet meege-
nomen in het totaal. De post volkshuisvesting extra behelst uitgaven die ten gunste komen van 
huurders (huurprijsbescherming) en woningbezitters (huurwaardevoordeel). Anders dan bij de 
berekeningen van het profijt in paragraaf 4.3.2 is bij de post maatschappelijke dienstverlening het 
werkgeversdeel van de kinderopvang (0,52 miljard euro) niet meegerekend. Het overheidsdeel van 
de kinderopvang bedraagt 1,54 miljard euro. Het bedrag van de post bestaanskosten is inclusief 
bijzondere bijstand; deze is niet meegenomen in de berekening van het profijt in paragraaf 4.3.2.

Bron: scp (dps)

Met name de overheidsuitgaven aan de relatief kleinere posten van maatschap-
pelijke dienstverlening, zorgverzekering en bestaans kosten zijn fors toegenomen. 
Bij de maatschappelijke dienstverlening is dit toe te schrijven aan de groei van de 
kosten van de kinderopvang, die zijn verviervoudigd in de periode 1995-2008. Maar 
ook de groei van de uitgaven aan de thuiszorg en de in voering van de Wet maatschap-
pelijke  ondersteuning (Wmo) in 2007 hebben bijgedragen aan de groei van de post 
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maat schappelijke dienstverlening. Bij de zorgverzekering is de toename onder meer 
veroorzaakt door de financiering van ziektekostenpremies voor kinderen op grond van 
de Zorg verzekeringswet (Zvw) sinds 2006. De stijging voor de post bestaanskosten is te 
wijten aan de toename van kwijtscheldingsfaciliteiten en aan de fiscale aftrek van ziekte-
kosten.7 Ook de uitgaven voor de (eveneens relatief kleine) post cultuur en recreatie zijn 
behoorlijk gestegen: het gaat om bijna een verdubbeling in de periode 1991-2007. Voor 
de beleidsterreinen volkshuisvesting en openbaar vervoer zijn de uitgaven afgenomen, 
wat verklaard kan worden door een proces van privatisering van respectievelijk woning-
corporaties (vanaf 1994) en vervoersbedrijven (in het  afgelopen decennium).

4.3.2 Profijt voor verschillende gezinnen

Profijt naar gezinsvorm en arbeidsparticipatie
Gezinnen hebben veel meer profijt van de overheid dan huishoudens zonder kinderen 
(figuur 4.2). Tweeoudergezinnen waarvan beide ouders niet werken ontvangen het mees-
te profijt (bijna 16.000 euro per gezin per jaar). Zij worden gevolgd door niet-werkende 
alleenstaande ouders (rond 15.000 euro). De inkomensachterstand van niet-werkende 
gezinnen wordt dus enigszins recht getrokken door het grotere profijt dat deze gezinnen 
hebben van het gebruik van publieke diensten.
Gezinnen waarvan een van beide ouders werkt en werkende alleenstaande ouders 
ontvangen ongeveer 13.000 euro. Gezinnen met twee ouders die beide werken, heb-
ben van alle gezinnen het minste profijt (11.000 euro). Het grote verschil tussen deze 
laatste en andere gezinnen is vooral te wijten aan het feit dat zij per saldo meer beta-
len aan de zorgverzekering dan dat zij ontvangen. Dit kan doordat premies voor de 
zorgverzekering betaald moeten worden, onafhankelijk van het feit of men al dan niet 
gebruikmaakt van zorg (zie ook kader 4.2). Toch ontvangen tweeverdienende gezinnen 
nog bijna 5000 euro meer dan een gemiddeld huishouden zonder kinderen, dat ruim 
6000 euro ontvangt.
Het grote verschil tussen huishoudens met en zonder kinderen is te verklaren door-
dat de laatste groep minder gebruikmaakt van onderwijs, de post waar verreweg de 
meeste overheidsuitgaven uit voortvloeien. Voor alle gezinnen maakt het onderwijs 
met 7000 tot 9000 euro per jaar ruim de helft uit van het totale profijt, waarvan het 
grootste deel te danken is aan gebruik van primair en voortgezet onderwijs. Huishou-
dens zonder kinderen ontvangen, zoals verwacht, veel minder profijt vanwege het 
onderwijsgebruik: met krap 2000 euro gaat het om ongeveer een kwart van het totale 
profijt voor die groep.
Het profijt van een kleinere post die belangrijk is voor gezinnen, de kinderopvang 
(onderdeel van de post maatschappelijke dienstverlening), komt vooral ten goede 
aan gezinnen waarvan beide ouders werken en van werkende alleenstaande ouders. 
Deze groepen hebben respectievelijk 1200 en 1400 euro profijt van de kinderopvang. 
Deze uitkomst is weinig verrassend omdat de kinderopvangregeling expliciet bedoeld is 
om de combinatie van betaalde arbeid en zorg mogelijk te maken.
Volkshuisvesting is een grote post van overheidsuitgaven. Deze post bestaat uit het 
 fiscale voordeel voor eigen woningen, het voordeel van huurbescherming en de huur-
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toeslag. Vooral gezinnen hebben hier voordeel van (zo’n 2000 tot 3000 euro);  huishoudens 
zonder kinderen hebben minder profijt met iets minder dan 2000 euro. Vooral niet-werkende 
eenoudergezinnen en tweeoudergezinnen waarvan beide ouders niet werken, hebben veel 
profijt – met name van de huurtoeslag. Deze bevinding is niet verrassend, omdat dit de 
gezinnen zijn die de laagste inkomens hebben en de huur toeslag expliciet bedoeld is voor de 
laagste inkomensgroepen.

Figuur 4.2

Profijt van de overheid naar type huishouden en arbeidsparticipatie, 2007 (in euro’s per huishouden)a
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a We onderscheiden profijt op de volgende terreinen:
− Bestaanskosten: fiscale compensatie ziektekosten en kwijtschelding lokale heffingen.
− Zorgverzekering: (risicopremie min betaalde premie) plus zorgtoeslag (aanvullende ver zekeringen

niet meegerekend).
− Maatschappelijke dienstverlening: thuiszorg, ouder- en kindzorg, voorzieningen voor ge handicapten, 

kinderopvang (optelling van de overheidsbijdrage en het bedrijfsaandeel), rechtshulp.
− Cultuur en recreatie: sociaal-cultureel werk, sportaccommodaties, openluchtrecreatie,  openbare 

 bibliotheek, kunstzinnige vorming, uitvoerende kunst, musea, publieke omroep.
− Openbaar vervoer: trein, bus, tram, metro.
− Onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs,  tegemoetkoming 

studiekosten, volwasseneneducatie, hoger onderwijs, studiefinanciering, fiscale compensatie studie-
kosten en kinderbijslag 16-17-jarigen.

− Volkshuisvesting: huurtoeslag, huurwaardevoordeel, regeling eigen woningforfait, huur bescherming.

Voor profijt van het onderwijs geldt dat in tegenstelling tot de kinderbijslag voor 0-15-jarigen de kinder-
bijslag voor 16- en 17-jarigen afhankelijk is van bijvoorbeeld schoolgaan en bij verdienen. Voor kinderen uit 
deze leeftijdsgroep is het ontvangen van kinderbijslag niet standaard (en  daarmee zijn de overdrachten 
gebruiksgebonden).

Bron: scp (avo’07; WoOn’06 en ’09; mon’07; tbo’05; dps) 
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Gezinnen waarvan de ouders niet werken (zowel een- als tweeoudergezinnen) ont-
vangen per saldo relatief veel profijt vanwege de zorgverzekering. Ook huishoudens 
 zonder kinderen hebben hiervan veel profijt. Tweeverdienende gezinnen betalen juist 
per saldo aan deze voorziening. Het verschil in profijt van de ziektekostenverzekering 
komt vooral doordat deze tweeverdieners tot de hogere inkomensgroepen behoren, 
en niet-werkende gezinnen minder inkomsten hebben. In het verschil in profijt 
komt het principe van inkomenssolidariteit van het zorgverzekeringsstelsel tot 
uiting. Huishoudens zonder kinderen betalen noch ontvangen per saldo aan de 
zorgverzekering.
In vergelijking met andere huishoudens hebben niet-werkende gezinnen (zowel een- als 
tweeoudergezinnen), en gezinnen waarvan één partner werkt, iets meer voordeel van 
subsidies op het openbaar vervoer, en dan met name het lokale vervoer (bus, tram en 
metro). De tweeverdienende gezinnen genieten minder profijt vanwege het gebruik van 
openbaar vervoer, waarschijnlijk omdat zij veel vaker een auto bezitten.
De overheidsuitgaven aan cultuur en recreatie komen vooral ten goede aan werkende 
tweeoudergezinnen. Zij maken vooral veel gebruik van sportaccommodaties, openbare 
bibliotheken, musea, uitvoerende kunsten en kunstzinnige vorming. Gezinnen, met 
name die met twee ouders, kijken meer tv en hebben dus meer voordeel van uitgaven 
aan de publieke omroep.
De overheidssubsidies ter compensatie van bestaanskosten gaan met name naar niet-
werkende een- en tweeoudergezinnen. Voor de eerste groep bestaan ze voor de helft uit 
fiscale compensatie voor de ziektekosten en voor de andere helft uit kwijtschelding van 
lokale lasten. Voor de laatste groep gaat het met name om de fiscale compensatie van 
ziektekosten.
Vergelijken we 2007 met 1991 (Van Praag et al. 1997) dan zien we dat gezinnen 
 onveranderd (veel) meer voordeel genieten van overheidssubsidies dan huishoudens 
zonder kinderen. Ook toen was dit verschil voor het overgrote deel te wijten aan uit-
gaven aan het onderwijs. De uitgaven aan kinderopvang kwamen in 1991 net als in 
2007 ten goede aan gezinnen waarin beide partners werken en aan eenoudergezinnen 
(al hoewel het in 1991 om een substantieel kleiner bedrag ging).

Profijt naar huishoudensinkomen
Overheidsuitgaven aan publieke diensten zijn deels bedoeld om iedereen (min of meer) 
gelijke toegang daartoe te verlenen. Volgens die redenering verwachten we dan ook dat 
gezinnen uit de lagere inkomensgroepen meer profijt zullen hebben dan gezinnen uit 
de hogere in komensgroepen. Dit zien we inderdaad terug in de profijtberekeningen 
naar inkomen (figuur 4.3) (in de figuren 4.3-4.5 zijn de huishoudens zonder kinderen 
 overigens verder buiten beschouwing gelaten). Gezinnen met een laag inkomen (minder 
dan 1500 euro besteedbaar per maand) hebben het meeste profijt (ruim 15.000 euro). 
De hoge  inkomens volgen met bijna 14.000 euro en de middeninkomens sluiten de rij 
met  ongeveer 12.000 euro.
Hoge inkomens zijn de grootste ontvangers van subsidies op onderwijs (ruim 
8000 euro). Daarna volgen de lage inkomens en de middeninkomens met zo’n 400 euro 
minder. Het voordeel dat de lage inkomens hebben op de middeninkomens komt niet 
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voort uit een groter gebruik van onderwijs in het algemeen, maar uit grotere ontvangen 
be dragen om het onderwijs te kunnen bekostigen, zoals de tegemoetkoming studie-
kosten. Het voordeel dat de hoge inkomens hebben komt vooral doordat zij langer en 
vaker onderwijs volgen en niet door specifieke tegemoetkomingen: hogere inkomens-
groepen ontvangen kleinere bedragen om tegemoet te komen aan de studiekosten. 
De gezinnen met hoge inkomens ontvangen naast onderwijs ook het grootste profijt 
vanuit de kinderopvang.
Figuur 4.3 laat ook grote verschillen zien in het genoten profijt van de ziektekosten-
verzekering: lage inkomens zijn gemiddeld de netto-ontvangers; hoge inkomens zijn de 
nettobetalers. Ook zien we verschillen in het profijt van volkshuisvestingsregelingen: 
deze komen vooral ten goede aan de lage en hoge inkomensgroepen. Lage inkomens 
ontvangen de overdrachten met name vanuit de huurtoeslag, wat niet verwonderlijk is 
omdat deze regeling sterk inkomensafhankelijk is. Daarnaast ontvangen zij relatief veel 
subsidie vanuit de huurprijsbescherming. De hoge inkomens ontvangen vooral subsidies 
vanuit het huurwaardevoordeel: dat is een belastingvoordeel om eigenwoningbezit te 
bevorderen. Ook deze bevinding is niet verbazingwekkend; het koopwoningbezit onder 
deze gezinnen is waarschijnlijk groter. De gezinnen met middeninkomens bestaan uit 
een combinatie van huur- en koopbewoners; zij halen uit alle regelingen voor volks-
huisvesting het minste voordeel.

Figuur 4.3

Profijt van de overheid naar huishoudensinkomen,a 2007 (in euro’s per huishouden)
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a Huishoudensinkomen: laag: < 1500 euro besteedbaar per maand; midden: 1500-3000 euro 
besteedbaar per maand; hoog > 3000 euro besteedbaar per maand.

Bron: scp (avo’07; WoOn’06 en ’09; mon’07; tbo’05; dps) 
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Profijt naar leeftijd van de kinderen
Gezinnen met een of meerdere kinderen in de leeftijd van 4 en met 11 jaar hebben het 
 meeste profijt (15.000 euro), gevolgd door gezinnen met 12- tot en met 17-jarigen (13.000 
euro, figuur 4.4).8 De gezinnen die het minste profijt genieten, zijn die met kinderen in 
de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar (ruim 7000 euro). De grootste verschillen vinden we bij 
onderwijs en maatschappelijke dienstverlening: gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar 
en, in mindere mate, 12 jaar en ouder ontvangen het meeste profijt van onderwijs; die 
met 0- tot en met 3-jarige kinderen genieten het meeste profijt van kinderopvang (post 
maatschappelijke dienstverlening). Gezinnen met jonge kinderen van 0 tot en met 3 jaar 
zijn de grootste nettobetalers van de zorgverzekering, wat niet zozeer komt doordat zij 
een hogere  premie betalen, maar wel doordat zij veel minder gebruikmaken van zorg 
dan de andere gezinnen.

Figuur 4.4

Profijt van de overheid naar leeftijd kinderen,a 2007 (in euro’s per huishouden)
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a Leeftijd jongste kind in het gezin.

Bron: scp (avo’07; WoOn’06 en ’09; mon’07; tbo’05; dps) 

Profijt naar het aantal kinderen
Het profijt van gezinnen varieert het meest naar het aantal kinderen. Zoals verwacht 
geldt de regel: hoe meer kinderen, hoe meer profijt van de overheid (figuur 4.5). Dit komt 
vooral op het conto van onderwijs: gezinnen met één kind ontvangen 4400 euro aan 
profijt vanuit het onderwijsgebruik, die met twee kinderen en met drie of meer kinderen 
respectievelijk 8000 en 12.000 euro. Gezinnen met twee kinderen hebben het meeste 
voordeel van de kinderopvang (post maatschappelijke dienstverlening); gezinnen met 
drie of meer jonge kinderen kiezen er vaker voor om geen (of minder) gebruik te maken 
van formele kinderopvang, waardoor zij minder profijt genieten. Deze bevinding is 
in lijn met Cloïn en Souren (2011), die laten zien dat moeders gemiddeld minder gaan 
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 werken (of helemaal stoppen met werken) naarmate het aantal kinderen toeneemt. Ook 
zien we grote verschillen in het saldo van de zorgverzekering. Dit valt positiever uit naar-
mate het aantal kinderen toeneemt, wat komt doordat kinderen tot 18 jaar gratis zijn 
meeverzekerd.

Figuur 4.5

Profijt van de overheid naar aantal kinderen,a 2007 (in euro’s per huishouden)
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a Aantal thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar.

Bron: scp (avo’07; WoOn’06 en ’09; mon’07; tbo’05; dps) 

4.4 Conclusies

In financieel opzicht gaat het met de meeste gezinnen goed. Gezinnen met kinderen 
hebben het wel financieel minder breed dan huishoudens zonder kinderen. Dit geldt 
zowel voor alleenstaande ouders als voor samenwonende en getrouwde ouderparen, 
en voor zowel eenverdienende als tweeverdienende ouders. Deze bevindingen sugge-
reren dat het verlies aan inkomen dat gepaard gaat met de komst van kinderen slechts 
deels gecompenseerd wordt door de financiële tegemoetkomingen van de overheid. 
Dat is in overeenstemming met het uitgangspunt van de overheid dat ouders de eerst-
verantwoordelijken zijn voor de opvoeding, ook in financieel opzicht, en dat om die 
reden de financiële vergoeding van de overheid niet alle kosten dient te dekken. Wel heb-
ben gezinnen vergeleken met huishoudens zonder kinderen meer  profijt van publieke 
diensten en voorzieningen. Gezinnen maken veel meer gebruik van publieke goederen 
en diensten, waardoor ze meer overdrachten ontvangen. Dit geldt met name voor het 
onderwijs: het grootste deel van de overheidsuitgaven aan onderwijs komt ten goede 
aan gezinnen. Doordat gebruiksgebonden overheidsoverdrachten voor een groot deel 
naar gezinnen vloeien, wordt hun gemiddelde inkomensachterstand ten opzichte van 
andere huishoudens deels gecompenseerd.
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Ondanks de financiële tegemoetkomingen van de overheid leeft een substantieel 
deel van de gezinnen van een klein inkomen. In sommige gevallen is het besteedbare 
in komen zo klein dat niet in elementaire behoeften kan worden voorzien; we spreken 
dan van armoede. Afhankelijk van de armoededefinitie die gehanteerd wordt, groeien 
ongeveer 200.000 tot 300.000 kinderen en jeugdigen op in gezinnen waarin er te  weinig 
geld is om in basisbehoeften te kunnen voorzien. Met name eenoudergezinnen en 
gezinnen waarin geen van de ouders een betaalde baan heeft, staan er qua inkomen 
het minst goed voor. Daarentegen hebben gezinnen met de laagste inkomens het 
meeste profijt van de verschillende publieke voorzieningen en regelingen, en dan gaat 
het met name om de huursubsidies, de zorgverzekering en, in mindere mate, de kin-
deropvangtoeslag. Deze regelingen zijn immers inkomensafhankelijk. Gezinnen met 
een laag inkomen worden dus via de verschillende overheidssubsidies deels financieel 
ge compenseerd.
Het kabinet-Rutte zal structureel gaan bezuinigen op overheidssubsidies (v v d/
cda 2010). Het is nog niet precies bekend hoe de kortingen op de regelingen zullen 
worden vormgegeven. Het is dus ook lastig om concrete uitspraken te doen over het 
effect van de maatregelen op de koopkracht van verschillende typen huishoudens. Wel 
kunnen we hier wat grove lijnen van verwachte effecten van de bezuinigingen voor 
gezinnen uiteenzetten (cpb 2010). Om te beginnen zullen grotere gezinnen te maken 
krijgen met een verlaging van het kindgebonden budget: het kabinet-Rutte is van plan 
de toeslag nog maar voor de eerste twee kinderen toe te kennen. Daarnaast wordt er een 
ver mogenstoets ingevoerd, waardoor vooral gezinnen uit de hogere inkomensgroepen 
geraakt worden. Ook zijn er plannen om de alleenstaande-ouderkorting in te krimpen, 
wat in het nadeel werkt van eenoudergezinnen.
Daarnaast zijn er plannen voor bezuinigingen op specifieke gebruiksgebonden 
 subsidies. Niet alle gezinnen zullen daarvan evenveel nadeel ondervinden. Vooral huur- 
en zorgtoeslagen zullen worden versoberd. We constateerden hiervoor dat gezinnen 
met de laagste inkomens het meeste profijt van deze regelingen hebben. Bezuinigingen 
op deze voorzieningen zullen dus met name deze gezinnen treffen. Ook de kinder-
opvangtoeslag zal worden verlaagd. Dit zal vooral de hoogste en laagste inkomens-
groepen treffen, omdat zij het meeste profijt hebben van de kinderopvangtoeslag. 
Voor de laagste inkomens zal de bezuiniging echter relatief een grotere impact hebben. 
Daarnaast zouden deze groepen kunnen besluiten dat een of beide ouders minder of niet 
zullen gaan werken als gevolg van de hogere kosten van kinderopvang.
Vrijwel alle huishoudens zullen worden getroffen door de versobering van subsidies, 
maar gezinnen gaan er gemiddeld het meest op achteruit, zo heeft het Nibud (2011) 
recentelijk berekend. Relatief gezien zullen daarbij vooral de armere gezinnen getroffen 
worden. Zij zullen nog meer moeite krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen.
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Noten

1 De kindertoeslag werd in 2009 vervangen door het kindgebonden budget (Wet op het kind gebonden 

budget). De gegevens waarop onze analyses zijn gebaseerd, lopen tot en met 2008. Het kind-

gebonden budget is dus niet in onze gegevens opgenomen. 

2 Bij het bepalen van het gestandaardiseerde besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met 

schaalvoordelen die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Een 

tweepersoonshuishouden heeft immers niet een twee keer zo hoog inkomen nodig als een al-

leenstaande om een vergelijkbare koopkracht te hebben, bijvoorbeeld omdat consumptiegoederen 

gedeeld kunnen worden. Om het inkomen van verschillende huishoudenstypen vergelijkbaar te ma-

ken wordt het inkomen gedeeld door een equivalentiefactor. Hiervoor is de cbs-equivalentieschaal 

gebruikt, waarop het eenpersoonshuishouden als standaardhuishouden is gekozen. Voor deze huis-

houdens is de factor gelijk aan 1. Afhankelijk van het aantal volwassenen en minderjarige kinderen 

wordt voor elke extra volwassene 0,19 tot 0,37 en voor elk minderjarig kind 0,15 tot 0,33 aan deze 

factor toegevoegd. Voor een echtpaar, bijvoorbeeld, bedraagt de equivalentiefactor 1,37 (zie voor 

meer informatie: Siermann et al. 2004).

3 Berekeningen op basis van de gegevens van het Inkomenspanelonderzoek 2009 (ip o’09) van het 

cbs, be werking door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp).

4 Het profijt van de aw bz voor langdurige zorg konden we niet berekenen doordat er geen enquête-

gegevens voor aw bz-gebruik voorhanden zijn. Het profijt van aanvullende verzekeringen is niet 

meegenomen omdat die geheel door de markt gereguleerd worden (zie ook § B4.1 in de bijlage op 

internet).

5 De in het memorandum en in dit hoofdstuk gepresenteerde uitkomsten lopen vooruit op een in 2011 

te verschijnen algemene profijtstudie van het scp. Het zijn daarom voorlopige uitkomsten.

6 Exclusief de post volkshuisvesting extra, zie toelichting onder figuur 4.1.

7 De fiscale aftrek voor ziektekosten is inmiddels sterk afgeslankt en in 2009 deels overgegaan in de 

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

8 Categorisering naar leeftijd van het jongste kind.
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5 De gezinsagenda

Mariëlle Cloïn en Marjon Schols (scp)

5.1 Zicht op gezinstijd

Hoeveel tijd brengen gezinsleden samen door? En hoe verhoudt de ‘gezinstijd’ zich tot 
het buitenshuis werken van een of beide ouders? Vanwege de toegenomen arbeids-
deelname van vrouwen is de combinatie van arbeid en zorg een realiteit in veel 
Nederlandse gezinnen. Om te voorkomen dat vrouwen in de fase van gezinsvorming 
de arbeidsmarkt verlaten of weinig uren gaan werken, zet de overheid in op het onder-
steunen van (werkende) ouders met verlofmogelijkheden en (subsidies op) kinderopvang 
(t k 2007/2008). De laatste jaren is er tevens toenemende aandacht voor opvattingen 
die een rol spelen bij de keuzes die ouders maken en voor de gezinsvriendelijkheid van 
arbeidsorganisaties. Daarnaast wordt in beleidsnota’s gewezen op het belang van de rol 
van vaders bij de opvoeding en het gezinsleven (t k 2007/2008; t k 2008/2009); er bestaat 
echter geen specifiek beleid of streefcijfer gericht op mannen.
Ondanks het toenemende aandeel werkende ouders zijn de meningen over mogelijke 
gevolgen hiervan voor het gezinsleven verdeeld. Enerzijds kan het combineren van 
arbeid en zorg negatieve gevolgen hebben voor het gezinsleven, als ouders daardoor 
minder tijd en aandacht hebben voor de kinderen. Anderzijds kan de combinatie juist 
positief uitpakken, omdat ouders zowel uit het gezinsleven als uit betaald werk vol-
doening kunnen halen. In dit hoofdstuk kijken we naar de (mogelijke) negatieve en 
positieve kanten van het combineren van arbeid en zorg vanuit het perspectief van de 
ouders. In de eerste plaats staan de (ontwikkelingen in) de hoeveelheid tijd die ouders 
aan hun kinderen besteden centraal. Daarna volgt de tijd die ouders wel met hun 
kind(eren) doorbrengen, maar mogelijk niet direct als echte gezinstijd beschouwen. 
Denk bijvoorbeeld aan tijd die men in elkaars gezelschap doorbrengt, maar waarin men 
bezig is met activiteiten die niet gericht zijn op het samen iets doen. Vervolgens gaat de 
aandacht uit naar het tijdsbeslag van huishoudelijke taken en de verdeling hiervan tus-
sen moeders en vaders. Omdat keuzes van ouders over de taakverdeling mede tot stand 
komen onder invloed van normatieve opvattingen, volgen daarna de opvattingen over 
de wenselijkheid van een gelijke taakverdeling tussen vrouwen en mannen. Hoe  denken 
en doen ouders het qua taakverdeling vergeleken met andere huishoudenstypen in 
Nederland? Tot slot komen de meer kwalitatieve aspecten van de gezinsagenda aan bod. 
De aandacht gaat dan vooral uit naar hoe ouders de combinatie van betaald werk en zorg 
ervaren, wat maakt dat zij de combinatie als zwaar of juist (ook) verrijkend ervaren en in 
hoeverre ouders erin slagen om hun werk met de zorg voor kinderen en andere bezig-
heden in hun leven te combineren.
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5.2 Trends in de gezinsagenda: tijdsbesteding van ouders

De gezinsagenda is in termen van het tijdsbeslag van (de combinatie van) betaald werk, 
het huishouden en de zorg voor kinderen voor ouders door de jaren heen steeds vol-
ler geworden (figuur 5.1). Overigens hebben niet alleen ouders het drukker gekregen. 
Dat geldt voor de hele bevolking tussen de 20-65 jaar (Breedveld et al. 2006). Een van de 
meest voorname veranderingen is dat moeders meer betaald gingen werken (o.a. Merens 
en Hermans 2009).

Kader 5.1 Gebruikte gegevens in dit hoofdstuk

De meeste analyses zijn gebaseerd op het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo), waarvoor respon-
denten gedurende een week een dagboek bijhouden. Tussen 1975 en 2005 is dit onderzoek 
vijfjaarlijks op vergelijkbare wijze uitgevoerd en geeft daarmee zicht op de veranderingen in de 
tijdsbesteding in de voorbije decennia. In 2006 is het tbo voor het eerst uitgevoerd conform 
de Europese richtlijn voor tijdsbestedingsonderzoek (hetus). Hiermee is het mogelijk na te 
gaan met wie men de tijd doorbrengt. Ook is naar secundaire activiteiten gevraagd. Het Tijds-
bestedingsonderzoek bevat echter nauwelijks informatie over de beleving van tijd. Hiervoor is 
het uit 2009 afkomstige databestand Tijdsknelpunten in de samenleving 2009 (hierna aange-
duid als t is’09) geschikt (Cloïn et al. 2010). t is’09 berust op een steekproef onder mensen van 
20-65 jaar uit het Consumer Jury Panel van GfK. Hoewel GfK respondenten werft via verschil-
lende wegen en de gegevens gewogen zijn naar referentiegegevens, is er bij een panel geen 
sprake van een representatieve steekproef. Daarom zijn de resultaten wel indicatief, maar niet 
representatief voor alle ouders met thuiswonende kinderen van 0-17 jaar, en spreken we bij 
de resultaten gebaseerd op tis’09 over ondervraagden of respondenten. Om dezelfde reden 
worden verschillen op basis van het tis’09 niet op significanties getoetst. Meer informatie 
over het tbo en het tis is te vinden in bijlage A van dit rapport.

In 1980 besteedden vrouwen met thuiswonende kinderen tot 18 jaar gemiddeld 5,7 uur 
per week aan betaalde arbeid. In 2005 was dit bijna verdrievoudigd tot gemiddeld 
16,7 uur per week. De zorg dat vrouwen door het toegenomen tijdsbeslag van betaald 
werk minder tijd aan hun kind(eren) kunnen besteden, blijkt ongegrond; vrouwen met 
een jongste thuiswonend kind tot 18 jaar zijn tussen 1980 en 2005 juist meer tijd gaan 
besteden aan hun kind(eren) (figuur 5.1, vgl. Gauthier et al. 2004; Versantvoort 2010). 
Vrouwen hebben wel duidelijk bezuinigd op huishoudelijke taken. De tijd die zij aan 
betaald werk besteden, heeft dus eerder gevolgen gehad voor het tijdsbeslag van huis-
houdelijke taken dan voor de tijd die vrouwen aan kinderen besteden. Ook mannen zijn 
in de periode 1980-2005 iets meer tijd gaan besteden aan de zorg voor kinderen, maar 
nauwelijks meer aan huishoudelijke taken (zie verder § 5.4). Vaders werkten in 2005 ge-
middeld 39,1 uur per week, wat enkele uren meer is dan in de jaren tachtig en negentig.
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Figuur 5.1

Tijd besteed aan betaalde arbeid,a huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen, ouders met 

 thuiswonende kind(eren) van 0-17 jaar, naar geslacht, 1980-2005b (in uren per week)
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a Inclusief reistijd.
b Het jaar 1975 is niet meegenomen in de analyse, aangezien de leeftijd van het jongste kind niet 

bekend is voor dit jaar.

Bron: scp (tbo’80-’05)
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5.2.1 Tijd voor kinderen nader bezien

Behalve bij ouders met een jongste kind van 13-17 jaar is er bij alle onderscheiden 
 groepen een toename waar te nemen in de tijd die naar de kinderen gaat (tabel 5.1). 
Huisvrouwen besteden hier de meeste tijd aan: dat is steeds zo tussen 1980 en 2005.
Ook ouders die om andere redenen niet betaald werken (werkloosheid, arbeid-
ongeschiktheid) zijn meer tijd aan hun kind(eren) gaan besteden. Dat geldt ook voor de 
werkende moeders en vaders: de tijd die zij besteden aan de kinderen is in de periode 
1980-2005 bijna verdubbeld tot 11,5 uur voor moeders en 5,8 uur voor vaders. Dit is in 
lijn met ander onderzoek waaruit blijkt dat de arbeidsdeelname van ouders nauwelijks 
van invloed is op de tijd die naar de kinderen gaat (Roeters 2010; Versantvoort 2010) 
en er weinig verschillen bestaan in de tijd die werkende moeders en niet-werkende 
moeders met hun kinderen doorbrengen (Baxter 2009). Met name moeders zouden 
prioriteit geven aan tijd met het gezin en bijvoorbeeld een deel van hun eigen vrije tijd 
inleveren ten gunste van activiteiten specifiek voor en met kinderen (o.a. Bianchi et 
al. 2006;  Roeters et al. 2008). Daarnaast werken veel moeders in Nederland in deeltijd, 
vaak twee tot drie dagen per week, waardoor hun arbeidsdeelname mogelijk niet veel 
druk uitoefent op de beschikbare tijd om met de kinderen door te brengen. Ook kunnen 
ouders, als een van hen in deeltijd werkt of als beide in deeltijd werken, de werktijden 
onderling afstemmen of afstemmen op de schooltijden van de kinderen. Er bestaan geen 
(significante) verschillen in de tijd die gaat naar de zorg voor kinderen tussen ouders 
met uiteenlopende opleidingsniveaus, en het toegenomen tijdsbeslag geldt eveneens 
ongeacht het opleidingsniveau van de ouder(s). Het zijn dus niet vooral hoog- of juist 
laagopgeleide ouders die meer tijd aan hun kinderen zijn gaan besteden.

Tabel 5.1

Tijd besteed aan zorg voor kinderena naar geslacht, opleidingsniveau, arbeidspositie en huishoudens-

samenstelling, ouders met thuiswonende kind(eren) van 0-17 jaar, 1980-2005 (in uren per week)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 sign.b

totaal 6,2 6,9 7,2 8,0 8,9 10,1 *

geslacht
vrouwen 9,1 10,0 10,4 11,3 11,9 13,9 *
mannen 3,3 3,6 3,8 4,3 5,4 6,3 *

sign.c *

opleidingsniveaud

laag 6,2 6,2 6,7 6,9 7,8 9,3 *
midden 6,9 8,8 7,8 9,2 9,3 10,0 *
hoog 6,7 7,2 7,6 7,9 9,6 10,6 *

sign.c
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Tabel 5.1 (vervolg)
1980 1985 1990 1995 2000 2005 sign.b

arbeidspositie
werkende vrouw 5,8 7,4 6,3 8,7 8,5 11,5 *
werkende man 2,8 3,0 3,3 3,9 5,0 5,8 *
huisvrouw 10,0 10,8 11,8 12,7 14,7 16,0 *
werkloos/wao/gepensioneerd 4,6 6,4 7,0 5,9 10,9 12,7 *

sign.c *

huishoudenssamenstellinge

paar jongste kind 0-3 jaar 11,2 13,4 14,3 14,6 15,4 16,4 *
paar jongste kind 4-12 jaar 5,3 6,0 6,0 6,8 7,6 8,7 *
paar jongste kind 13-17 jaar 1,9 1,0 1,3 1,5 1,1 1,8 *
alleenstaande ouder jongste kind 0-17f . 9,4 9,2

sign.c *

n 1108 1178 1079 1059 541 679

a Kindverzorging en andere huisgenoten en kindbegeleiding (babyverzorging, verzorgen kinderen, 
verzorgen huisgenoten, hulp bij huiswerk, voorlezen, binnen spelen met kind, wandelen met kind, 
medische verzorging kind, oppassen, gebruiken van vervoermiddelen ten behoeve van het kind).

b Getoetst over alle jaren tegelijkertijd.
c Getoetst binnen de groepen voor het jaar 2005.
d Laag = basisonderwijs, vmbo; middelbaar = havo, vwo, mbo; hoog = hbo, universiteit (of 

equivalente oudere schooltypen).
e In 1980 is op een andere manier naar huishoudenssamenstelling gevraagd dan in de latere jaren. 

Hierdoor is het voor 1980 niet mogelijk op een vergelijkbare manier als in andere jaren vast te 
stellen of er sprake is van een eenoudergezin. De alleenstaande ouders zitten in 1980 bij de 
categorie ‘paar met kind’ inbegrepen.

f Vanwege het geringe aantal eenoudergezinnen zijn de jaren 1985-1995 en 2000-2005 
samengenomen.

*  Het verschil is significant (p < 0,05).
.  Gegevens ontbreken.

Bron: scp (tbo’80-’05)

5.2.2 Contact en activiteiten van ouders en kinderen

In de vorige paragraaf ging het om de totale tijd die ouders aan hun kind(eren) besteden, 
dus zowel om verzorgende taken (wassen, aankleden) als om ‘interactieve’ activiteiten. 
Belangrijk voor de relatie tussen ouder en kind zijn mogelijk vooral die activiteiten 
waarbij sprake is van contact tussen beiden, zoals samen spelen, voorlezen, enzovoort. 
De tijd die ouders hieraan besteden neemt sinds 1980 toe (tabel 5.2). Deels is het toe-
genomen tijdsbeslag van de zorg voor kinderen dus toe te schrijven aan activiteiten 
waarvoor gerichte aandacht van de ouder nodig is (vgl. Bianchi et al. 2006; Roeters et al. 
2008). Analoog aan Van den Broek (1999) is gekeken naar voorlezen, binnen spelen en 
wandelen met de kinderen. Zowel vrouwen als mannen zijn over de jaren heen qua tijd 
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meer bij dergelijke activiteiten betrokken, ongeacht de arbeidsdeelname of -duur van de 
ouders. Bij laagopgeleide ouders is overigens geen sprake van een toename tussen 1980 
en 2005, bij hogeropgeleide ouders wel.

Tabel 5.2

Tijd besteed aan enkele interactieve activiteitena naar geslacht, opleidingsniveau, arbeidspositie, 

arbeidsduur en huishoudenssamenstelling, ouders met thuiswonende kind(eren) van 0-17 jaar, 1980-

2005 (in uren per week)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 sign.b

totaal 1,8 1,9 2,1 2,4 2,5 3,1 *

geslacht
vrouwen 2,2 2,3 2,7 3,1 3,1 3,7 *
mannen 1,5 1,4 1,4 1,6 1,9 2,4 *

sign.c *

opleidingsniveaud

laag 1,8 1,6 1,9 1,9 2,0 2,4
midden 2,2 2,6 2,0 2,7 2,8 3,1 *
hoog 2,2 1,9 2,5 2,6 2,9 3,3 *

sign.c

arbeidspositie
werkende vrouw 1,6 2,0 1,9 2,7 2,4 3,1 *
werkende man 1,4 1,2 1,3 1,5 1,8 2,3 *
huisvrouw 2,4 2,5 3,0 3,3 4,0 3,8 *
werkloos/wao/gepensioneerd 1,1 1,9 2,0 1,9 2,5 4,6 *

sign.c *

arbeidsduur
niet-werkend 3,5 3,9
1-11 uur per week 3,2 5,3 *
12-19 uur per week 3,2 3,3
20-27 uur per week 2,6 3,3
28-34 uur per week 2,9 3,1
≥ 35 uur per week 1,7 2,3 *

sign.c *

huishoudenssamenstellinge

paar jongste kind 0-3 jaar 3,2 3,4 3,8 4,2 4,3 5,5 *
paar jongste kind 4-12 jaar 1,8 1,8 2,0 2,2 2,4 2,4 *
paar jongste kind 13-17 jaar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4

sign.c *

n 1019 1069 1002 988 490 623
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Tabel 5.2 (vervolg)

a Gedefinieerd als het voorlezen van het kind, buiten spelen of wandelen met het kind (vgl. Van den 
Broek 1999); andere interactieve activiteiten met kinderen zijn niet onderscheiden in het tbo.

b Getoetst over alle jaren tegelijkertijd.
c Getoetst binnen de groepen voor het jaar 2005.
d Laag = basisonderwijs, vmbo; middelbaar = havo, vwo, mbo; hoog = hbo, universiteit (of 

equivalente oudere schooltypen).
e In 1980 is op een andere manier naar huishoudenssamenstelling gevraagd dan in de latere jaren. 

Hierdoor is het voor 1980 niet mogelijk op een vergelijkbare manier als in andere jaren vast te 
stellen of er sprake is van een eenoudergezin. De alleenstaande ouders zitten in 1980 bij de 
categorie ‘paar met kind’ inbegrepen.

f Vanwege het geringe aantal eenoudergezinnen zijn de jaren 1985-1995 en 2000-2005 
samengenomen.

*  Het verschil is significant (p < 0,05).
.  Gegevens ontbreken.

Bron: scp (tbo’80-’05)

In 2005 besteedden moeders aan voorlezen, spelen en wandelen gemiddeld 3,7 uur per 
week. Dat is (statistisch significant) meer dan de 2,4 uur per week van vaders. Hoog-
opgeleide ouders besteden bovendien meer tijd aan dergelijke activiteiten dan laag-
opgeleiden,1 terwijl hogeropgeleide moeders juist vaker en meer uren buitenshuis 
werken dan laagopgeleide moeders. Een verklaring hiervoor is dat hoogopgeleide 
ouders interactieve activiteiten mogelijk sterker beschouwen als een investering in hun 
kind(eren) en het daarom belangrijker vinden om daar tijd aan te besteden (Guryan et 
al. 2008). Wat betreft de arbeidsdeelname en -duur van de ouders blijkt dat met name 
voltijd werkende ouders minder tijd aan activiteiten besteden: het gaat dan echter voor 
het overgrote deel over vaders. Moeders werken immers nauwelijks voltijds ( Janssen 
en  Portegijs 2011). Dat vooral ouders met kinderen tot 12 jaar veel tijd besteden aan 
activiteiten komt waarschijnlijk door de manier waarop die hier gedefinieerd zijn: 
voorlezen, binnen spelen en wandelen met kinderen zijn voornamelijk activiteiten die 
ouders met jonge kinderen ondernemen. Uit ander onderzoek met een ruimere definitie 
blijkt  echter ook dat vrouwen in tijd gemeten meer contact hebben met hun kind(eren) 
dan mannen (vgl. Roeters et al. 2008). Vermoedelijk speelt dit ook bij de alleenstaande 
ouders een rol: zij lijken over de jaren heen qua tijd wat minder bij activiteiten met hun 
kind(eren) betrokken te zijn. Nadere bestudering wijst echter uit dat de leeftijd van het 
(jongste) kind in de periode 2000-2005 wat hoger lag dan in de jaren daarvoor.2

5.2.3 Samen eten als specifiek gezinsmoment

Een specifiek gezinsmoment is de avondmaaltijd. Enerzijds is dit moment door het 
werk van de ouders en de agenda’s van de kinderen (bv. sport en andere namiddag-
activiteiten) wellicht onder druk komen te staan. Anderzijds hecht men mogelijk juist 
in een druk bestaan aan samen eten (Mestdag en Vandeweyer 2005). In 1995 is er in het 
Tijdsbestedingsonderzoek voor het eerst gevraagd naar met wie men ’s avonds at, echter 
uitsluitend aan kostwinnende mannen (Van den Broek 1999: 177). In 2000 en 2005 is wel 
aan iedereen gevraagd met wie zij ’s avonds hadden gegeten. Hoewel de tijdsperiode 
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waarover we uitspraken kunnen doen beperkt is, blijkt de avondmaaltijd als moment 
waarop gezinsleden elkaar treffen nauwelijks aan belang te hebben ingeboet (tabel 5.3): 
gemiddeld brengen ouders iets meer dan vijf van de zeven avonden in gezinsverband aan 
tafel door. Ook ouders die veel werken, zorgen dat zij er meestal zijn met het eten, wat 
mogelijk wel kan betekenen dat zij later op de avond nog wat aan hun werk doen. 

Tabel 5.3

Gemiddeld aantal keer dan men de avondmaaltijd alleen eet of in gezelschap, naar geslacht, 

 opleidingsniveau, arbeidsduur en huishoudsamenstelling, ouders met thuiswonende kinderen van 

0-17 jaar, 2000-2005 (in aantal maaltijden per week; n = 485 (in 2000) en n = 603 (in 2005))

met partner 
en kind(eren)

alleen met 
partner

alleen met 
kind(eren) alleen met anderen

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005

totaala 5,2 5,1 0,3 0,2 0,8 0,7 0,3 0,3 0,4 0,7a

geslacht
vrouwen 5,1 4,9 0,3 0,1 1,1 1,1 0,1 0,2 0,4 0,7
mannen 5,3 5,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7

sign. * * * *

opleidingsniveaub

laag 5,0 5,4 0,3 0,1 1,0 0,6 0,3 0,2 0,3 0,6
midden 5,3 5,2 0,3 0,1 0,6 0,8 0,3 0,2 0,4 0,7
hoog 5,1 5,0 0,4 0,3 0,8 0,6 0,3 0,3 0,5 0,8

sign. *

arbeidsduur
niet-werkend 5,4 4,7 0,2 0,3 1,0 1,0 0,1 0,1 0,3 0,9
1-11 uur per week 5,0 4,7 0,1 0,0 1,0 1,1 0,2 0,4 0,7 0,8
12-19 uur per week 5,6 5,0 0,1 0,1 0,9 1,1 0,0 0,2 0,4 0,6
20-27 uur per week 5,1 5,2 0,5 0,2 0,9 0,7 0,1 0,2 0,4 0,7
28-34 uur per week 4,1 4,9 0,0 0,2 1,2 1,0 0,9 0,3 1,0 0,7
≥ 35 uur per week 5,2 5,4 0,5 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,7

sign. *

huishoudenssamenstelling
paar jongste kind 0-3 jaar 5,1 5,4 0,5 0,1 0,6 0,5 0,3 0,2 0,5 0,8
paar jongste kind 4-12 jaar 5,7 5,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,6
paar jongste kind 13-17 jaar 5,5 5,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,2 0,1 0,4 0,6
alleenstaande ouder jongste 
kind 0-17 jaar 1,7 1,3 0,1 0,0 4,1 3,2 0,6 1,0 0,4 1,5

sign. * * * * *

a Alleen de vetgedrukte cijfers verschillen significant tussen 2000 en 2005 (p < 0,05).
b Laag = basisonderwijs, vmbo; middelbaar = havo, vwo, mbo; hoog = hbo, universiteit (of 

equivalente oudere schooltypen).
*  Het verschil binnen de groepen is significant voor het jaar 2005 (p < 0,05).

Bron: scp (tbo’00-’05)
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Hoewel het over het geheel weinig voorkomt, eten moeders wat vaker alleen met de 
kinderen dan vaders. Ook blijkt dat de niet-werkende ouders en degenen met kleine 
deeltijdbanen wat vaker alleen met de kinderen eten. Vermoedelijk betreft het hier 
vooral moeders met een (kostwinnende) partner die veel uren werkt. De huishoudens-
samenstelling heeft logischerwijs wel invloed op met wie men eet. Zo eten 
alleenstaande ouders relatief vaak alleen met hun kind(eren). Zij eten ook weleens met 
hun kind(eren) en een (niet- inwonende) partner, maar uiteraard minder vaak dan bij de 
tweeouderparen het geval is.

5.3 Gezinstijd nader beschouwd

De tijd die ouders met hun kinderen doorbrengen, wordt mogelijk onderschat in tijds-
bestedingsonderzoek. Veel van de tijd die men besteedt in elkaars gezelschap is niet 
specifiek gericht op samen ‘iets doen’. Denk bijvoorbeeld aan ouders die hun kind mee-
nemen als zij boodschappen gaan doen, of koken of tv kijken terwijl een kind aan het 
spelen is. Vooral vrouwen multitasken volgens ander onderzoek (o.a. Bianchi et al. 2006). 
Ter verklaring hiervan wordt gewezen op het genderspecifieke van de taakverdeling, 
waarbij moeders naast hun werk de primair verantwoordelijke blijven voor taken thuis 
(Hochschild 1989; Sayer 2007). Om een goed beeld te krijgen van de totale gezinstijd is 
het dus relevant om te weten hoeveel tijd er naar de kinderen gaat als nevenactiviteit 
(dus tegelijk met een andere activiteit of even snel tussendoor). Ook is het belang-
rijk om te kijken in wiens/wier gezelschap men tijd doorbrengt, omdat gezamenlijk 
doorgebrachte tijd, wel of niet specifiek gericht op samen iets doen, ook in gezins-
verband doorgebrachte tijd is. Het is tevens relevant om te kijken of activiteiten met het 
hele gezin tegelijk gebeuren, of dat ouders bijvoorbeeld ook apart met hun kinderen 
 activiteiten ondernemen.
Het aandeel vrouwen dat in het Tijdsbestedingsonderzoek aangeeft tijdens bijvoorbeeld 
het koken, schoonmaken of andere huishoudelijke taken ook met hun kind(eren)  bezig 
te zijn, ligt beduidend hoger dan het aandeel mannen (resp. 46% en 18%, tabel 5.4). 
Ook besteden vrouwen iets meer tijd aan kinderzorg tijdens huishoudelijke taken dan 
mannen, al komt het tijdsbeslag bij beiden niet boven een uur per week uit.3 Het komt 
maar weinig voor dat men tijdens het betaalde werk ook met kinderzorg bezig is (denk 
bijvoorbeeld aan kinderen naar bed brengen en eruit halen terwijl men thuiswerkt). 
Hierin is geen verschil tussen mannen en vrouwen te zien. Andersom kan men ook 
terwijl men met de kinderen bezig is, even snel iets in het huishouden of voor het werk 
doen. Van de vrouwen geeft 40% aan weleens iets in het huishouden te doen terwijl zij 
met de kinderen bezig zijn. Bij mannen is dat 15%. Ook hier blijkt dus dat vrouwen vaker 
multitasken dan mannen. Het doen van huishoudelijke karweitjes tijdens het betaalde 
werk (bv. even boodschappen doen, was in de machine stoppen of iets dergelijks) wordt 
slechts door 4% van de vrouwen en 5% van de mannen gerapporteerd en komt dus nau-
welijks voor. Hierbij is overigens geen onderscheid gemaakt tussen betaald werk buitens-
huis en thuiswerk. Het is uiteraard aannemelijk dat het doen van karweitjes tussendoor 
makkelijker is voor mensen die (deels) thuiswerken.
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Tabel 5.4 

Tijd besteed aan zorg voor kinderen/huishoudelijke taken als secundaire activiteit in combinatie met 

een andere activiteit als hoofdactiviteit door ouders met thuiswonende kinderen van 0-17 jaar naar 

geslacht, 2006 (in procenten en uren per week; n = 599) 

moeders vaders

%
uren
per weeka %

uren
per weeka

zorg voor kinderen als een secundaire activiteit, in combinatie met:
huishoudelijke taken 46 0,93 18 0,87
betaald werk 3 1,29 3 0,97

huishoudelijke taken als een secundaire activiteit, in combinatie met:
zorg voor kinderen 40 0,63 15 0,44
betaald werk 4 0,66 5 0,43

a Door degenen die kinderzorg als secundaire activiteit rapporteren.

Bron: scp (tbo’06)

Met de tijdsbestedingsgegevens uit 2006 is het tevens mogelijk na te gaan met wie 
men de tijd heeft doorgebracht: per activiteit is gevraagd met wie men dit deed4 (zie 
Kamphuis et al. 2009: 41). De antwoordmogelijkheden waren echter beperkt tot ‘met 
kinderen tot 9 jaar’, ‘met andere huisgenoten’ of ‘met andere bekenden’. Bij ‘met andere 
huis genoten’ zal het weliswaar vaak om de partner gaan, maar het kunnen ook oudere 
kinderen en eventueel andere inwonenden zijn. Met deze kanttekening in het achter-
hoofd blijkt dat moeders meer tijd alleen of in aanwezigheid van hun kind(eren) met 
het huishouden bezig zijn dan vaders (tabel 5.5). Vaders besteden op hun beurt relatief 
veel tijd in  aan wezigheid van hun partner of het hele gezin. Mogelijk komt dit doordat 
mannen vooral in het weekend huishoudelijke taken doen en vrouwen vaker door-
deweeks overdag (Cloïn et al. 2010). Voor vaders heeft het doen van het huishouden meer 
dan voor moeders het karakter van een gezamenlijke activiteit (met partner of het hele 
gezin). Moeders zijn tevens vaker dan vaders alleen in de weer met zorg voor kinderen, 
terwijl vaders dat vaker in gezinsverband doen (dus met partner en kinderen). Ook hier 
is de verklaring dat moeders veel vaker dan vaders in deeltijd werken en dus overdag 
 doordeweeks meer tijd met hun kind(eren) doorbrengen dan vaders.

Tot slot staat de vrije tijd van moeders wat meer in het teken van de kinderen dan bij 
 vaders het geval is. Ongeveer 15% van de totale vrije tijd brengen ouders met het hele 
 gezin door. Hierin verschillen vrouwen en mannen niet van elkaar. Zij verschillen 
ook niet in de mate waarin zij met mensen van buiten het eigen gezin vrije tijd 
doorbrengen.
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Tabel 5.5

Met-wie-registratie: in wiens/wier gezelschap men tijd doorbrengt (huishouden, kinderzorg en vrije 

tijd), ouders met thuiswonende kinderen van 0-17 jaar naar geslacht, 2006 (in uren per week en 

 percentage van de tijd die men aan die activiteit besteedt; n = 599)

moeders vaders
gemiddelde tijd
in uren per week % tijd

gemiddelde tijd
in uren per week % tijd

huishoudelijke taken
alleen 10,2 40 4,1 36
met kinderen (tot 9 jaar) 4,7 18 1,2 10
met andere huisgenoten 5,7 22 3,2 28
kinderen + huisgenoten 3,4 13 2,2 19
andere bekenden 1,7 7 0,8 7

zorg voor kinderen
alleena 0,8 7 0,3 5
kinderen (tot 9 jaar) 6,4 54 3,0 43
andere huisgenoten 1,4 12 0,8 11
kinderen + huisgenoten 2,6 22 2,4 35
andere bekenden 0,6 5 0,4 6

vrije tijd
alleen 7,6 20 9,9 24
kinderen (tot 9 jaar) 4,0 10 2,0 5
andere huisgenoten 13,0 34 15,2 36
kinderen + huisgenoten 5,7 15 6,6 16
andere bekenden 8,1 21 8,2 20

a Het is opmerkelijk dat niet alle tijd voor de zorg voor kinderen in het bijzijn van kinderen 
plaatsvindt. Deels kan het hier gaan om bijvoorbeeld chauffeuren (kinderen zijn gebracht en men 
rijdt zelf naar huis), deels kan er sprake zijn van een vergissing als iemand per ongeluk niet heeft 
aangegeven dat het kind ook zelf aanwezig was.

Bron: scp (tbo’06)

Wanneer we alle tijd die naar de zorg voor kinderen gaat bij elkaar optellen (dus zowel 
de tijd met kindzorg als hoofdactiviteit, de tijd waarbij kindzorg een nevenactiviteit 
is bij huishoudelijk of betaald werk, en de tijd die men in het gezelschap van kinderen 
doorbrengt) dan lopen de verschillen tussen moeders en vaders verder op (figuur 5.2). 
Bij moeders neemt de tijd van bijna 14 uur per week (cijfer uit tabel 5.1) toe tot 23,5 uur 
per week, een toename dus van bijna 10 uur per week. Bij mannen is de toename veel 
geringer. De gegevens wijzen er dus op dat de ‘onzichtbare’ tijd die vrouwen besteden 
aan kinderzorg groter is dan bij mannen, waardoor de verschillen tussen hen in de tijd 
besteed aan de kinderen eveneens verder oplopen (Sayer 2007).
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Figuur 5.2

Tijd besteed aan zorg voor kinderen (als primaire en nevenactiviteit), huishouden en vrije tijd in het 

bijzijn van kinderen naar geslacht, ouders met thuiswonende kinderen van 0-17 jaar, 2006  

(in uren per week; n = 599)

mannen

vrouwen

0 5 10 15 20 25

6,3 0,6 1,2 2,0

13,9 0,9 4,7 4,0

kinderzorg kinderzorg als 
secundaire activiteit

huishoudelijk werk 
met kind(eren)

vrije tijd met kind(eren)

Bron: scp (tbo’06)

5.4 Huishoudelijke taken en de taakverdeling tussen ouders

Het hebben van een gezin omvat meer dan het besteden van tijd met en aan de kinde-
ren. Thuis liggen er immers vaak ook nog de nodige huishoudelijke taken te wachten. 
Gemiddeld ging in 2005 in gezinnen met kinderen tot 18 jaar bijna 17 uur per week naar 
huishoudelijke taken als schoonmaken, boodschappen doen en koken (tabel 5.6). Voor 
een volledig beeld van de gezinsagenda kunnen huishoudelijke taken dan ook niet 
 ontbreken.
Moeders besteedden in 2005 ruim 24 uur per week aan huishoudelijke taken, vaders 
9,4 uur. De verdeling van het huishouden tussen moeders en vaders is daarmee 
 traditioneler (in de betekenis van het traditionele model waarbij vrouwen zich voor-
namelijk op het gezin en huishouden richten) dan de zorg voor kinderen. Door de 
jaren heen is de verdeling van huishoudelijke taken wel minder scheef geworden, voor-
namelijk doordat moeders hierop bezuinigden (gemiddeld bijna 8 uur per week tussen 
1980 en 2005). Vaders zijn in de periode 1980-2005 gemiddeld juist 2,6 uur per week meer 
gaan besteden aan huishoudelijke taken.
Laagopgeleiden besteden van oudsher meer tijd aan het huishouden dan hoog-
opgeleiden, een verschil dat ook in 2005 nog zichtbaar is. Het grotere tijdsbeslag van 
huishoudelijke taken komt bij laagopgeleiden bovendien grotendeels op de schouders 
van de vrouw terecht: het is bekend dat in laagopgeleide gezinnen de taakverdeling nog 
relatief vaak volgens het kostwinnerstype plaatsvindt (Van der Lippe 1993; Keuzenkamp 
en Hooghiemstra 2000). Nadere bestudering wijst uit dat er bij vrouwen binnen alle drie 
de opleidingsgroepen sprake is van een afname en dat vooral hogeropgeleide mannen 
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Tabel 5.6

Tijd besteed aan huishoudelijke takena naar geslacht, opleidingsniveau, arbeidspositie en huis-

houdenssamenstelling, ouders met thuiswonende kind(eren) van 0-17 jaar, 1980-2005  

(in uren per week)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 sign.b

totaal 19,1 20,0 18,9 18,8 17,7 16,8 *

geslacht
vrouwen 32,0 31,3 29,4 27,7 24,9 24,1 *
mannen 6,8 8,1 7,7 9,2 9,6 9,4 *

sign.c *

opleidingsniveaud

laag 20,8 22,5 22,2 22,6 20,0 18,3 *
midden 17,8 17,5 17,6 18,5 17,9 17,9
hoog 12,5 13,8 13,1 13,3 14,7 15,0 *

sign.c *

arbeidspositie
werkende vrouw 24,2 23,5 24,1 21,0 21,3 20,4 *
werkende man 5,2 6,6 6,3 7,3 8,3 8,3 *
huisvrouw 33,1 33,5 32,3 31,5 28,9 29,0 *

werkloos/wao/gepensioneerd 15,8 15,2 19,9 23,7 22,4 24,1 *
sign.c *

huishoudenssamenstellinge

paar jongste kind 0-3 jaar 17,2 19,0 18,5 16,9 15,8 15,2 *
paar jongste kind 4-12 jaar 20,1 19,4 19,0 19,2 19,2 17,5
paar jongste kind 13-17 jaar 19,8 21,3 18,5 17,7 16,9 16,7
alleenstaande ouder jongste kind 
0-17 jaarf . 26,2 19,9 *

sign.c *

n 1019 1069 1002 988 490 623

a Hier gedefinieerd als het bereiden van maaltijden en afwassen, schoonmaken, kleding verzorgen 
en boodschappen doen.

b Getoetst over alle jaren tegelijkertijd.
c Getoetst binnen de groepen voor het jaar 2005.
d Laag = basisonderwijs, vmbo; middelbaar = havo, vwo, mbo; hoog = hbo, universiteit (of 

equivalente oudere schooltypen).
e In 1980 is op een andere manier naar huishoudenssamenstelling gevraagd dan in de latere jaren. 

Hierdoor is het voor 1980 niet mogelijk op een vergelijkbare manier als in andere jaren vast te 
stellen of er sprake is van een eenoudergezin. De alleenstaande ouders zitten in 1980 bij de 
categorie ‘paar met kind’ inbegrepen.

f Vanwege het geringe aantal eenoudergezinnen zijn de jaren 1985-1995 en 2000-2005 
samengenomen.

*  Het verschil is significant (p < 0,05).
.  Gegevens ontbreken.

Bron: scp (tbo’80-’05)
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meer zijn gaan doen in het huishouden (niet in tabel). Op basis hiervan luidt de con-
clusie dat de ontwikkeling richting een gelijke verdeling van huishoudelijke taken bij 
hogeropgeleide ouders wat sneller verloopt dan bij de laagopgeleiden. Zowel werkende 
als niet werkende ouders zijn minder tijd in het huishouden gaan steken tussen 1980 en 
2005. Huisvrouwen besteedden hier, zoals te verwachten, in 2005 met 29 uur per week 
de meeste tijd aan. De levensfase met schoolgaande kinderen (4-12 jaar) is wat betreft 
kinderzorg minder tijdsintensief dan de fase waarin de kinderen nog niet naar school 
gaan (zie tabel 5.1). Dat geldt niet voor het tijdsbeslag van huishoudelijke taken (tabel 5.6, 
Cloïn en Souren 2011). Alleenstaande ouders (doorgaans moeders) besteedden anno 
2000 en 2005 van de onderscheiden huishoudenstypen de meeste tijd aan huishoudelijk 
werk (zij het eveneens minder dan in de jaren daarvoor). Zij hebben dan ook geen part-
ner om huishoudelijke taken mee te verdelen.

Wie doet wat in het huishouden: de verdeling tussen moeders en vaders
Is op elke huishoudelijke taak in de loop van de jaren evenredig bezuinigd of is op 
sommige taken meer bezuinigd dan op andere? En zijn vaders op alle fronten wat 
meer gaan doen in het huishouden of concentreert hun inzet zich op bepaalde taken? 
Tussen 1980 en 2005 hebben moeders het meest bezuinigd op het koken en afwassen 
(tabel 5.7). 
In iets mindere mate is er ook bezuinigd op de tijd die ging naar schoonmaken, was-
sen en strijken en de dagelijkse boodschappen. Daarentegen zijn zij meer tijd kwijt 
aan  winkelen. In hoeverre het daarbij gaat om noodzakelijke aankopen voor het gezin 
(anders dan boodschappen) of om funshoppen, is niet te achterhalen. De bescheiden 
toename van de tijd die vaders in het huishouden zijn gaan steken, komt vooral ten 
goede aan koken en afwassen. In 2005 besteedden vaders hier met 3,5 uur per week de 
meeste tijd aan, wat ruim een uur meer is dan in 1980. De inzet van mannen bij andere 
huis houdelijke taken was al marginaal en is vrijwel gelijk gebleven. Dit bevestigt het 
bestaan van typische vrouwentaken (zoals wassen en strijken), terwijl koken en bood-
schappen doen taken zijn die mannen wel eerder voor hun rekening nemen (Duyvendak 
en  Stavenuiter 2004; Koelet 2005; Cloïn en Souren 2009). Het verschil tussen mannen 
en vrouwen in de tijd die zij aan verschillende huishoudelijke taken besteden, is iets 
verminderd door de jaren heen, omdat vrouwen minder zijn gaan doen. Maar nog steeds 
besteden vrouwen aan al de huishoudelijke taken meer tijd dan mannen.

Tabel 5.7

Tijd besteed aan enkele huishoudelijke taken door ouders met thuiswonend(e) kind(eren) van 

0-17 jaar, naar geslacht, 1980-2005 (in uren per week)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 sign.a

maaltijden bereiden, afwassen
vrouwen 14,0 13,2 12,0 10,6 9,4 9,0 *
mannen 2,4 3,0 2,9 3,6 3,5 3,5 *
totaal 8,1 8,3 7,6 7,2 6,7 6,3 *

sign.b * * * * * *
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Tabel 5.7  (vervolg)
1980 1985 1990 1995 2000 2005 sign.a

huis schoonmaken
vrouwen 7,9 7,6 7,0 6,7 5,8 5,5 *
mannen 1,3 1,7 1,6 1,9 2,1 2,1 *
totaal 4,5 4,7 4,4 4,4 4,1 3,8 *

sign.b * * * * * *

kleding verzorgen (wassen, strijken, herstellen)
vrouwen 3,8 4,2 4,0 3,7 3,4 3,2 *
mannen 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 *
totaal 2,0 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 *

sign.b * * * * * *

dagelijkse boodschappen
vrouwen 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 1,7 *
mannen 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 *
totaal 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,3 *

sign.b * * * * * *

anders winkelen
vrouwen 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 *
mannen 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1 *
totaal 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7 1,6 *

sign.b * * * * * *

n 1019 1069 1002 988 490 623

a Getoetst over alle jaren tegelijkertijd.
b Getoetst binnen de groepen.
*  Het verschil is significant (p < 0,05).

Bron: scp (tbo’80-’05)

5.5 Opvattingen over de taakverdeling en de gerealiseerde taakverdeling m/v

De verdeling van arbeid en zorg tussen ouders krijgt onder meer vorm onder invloed 
van de normen die hierover leven in de samenleving. In deze paragraaf gaat de aandacht 
daarom uit naar de opvattingen over de taakverdeling tussen vrouwen en mannen, en 
naar de positie die ouders met minderjarige kinderen daarbinnen innemen. Hoe ver-
houden de opvattingen van ouders zich tot die van andere groepen in de samenleving, 
zoals vrouwen en mannen die (nog) geen jonge kinderen hebben of die al uit de jonge 
kinderen zijn? Zijn ouders vaker voorstander van een gelijke taakverdeling of zien zij 
juist meer in specialisatie? En zijn die opvattingen terug te zien in de gerealiseerde taak-
verdeling bij verschillende groepen in de samenleving?
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De bevolking vindt in grote mate dat vrouwen en mannen in gelijke mate verantwoor-
delijk zijn voor de verzorging van kinderen (85% à 90%, Cloïn en Hermans 2006: 130). 
Dit percentage ligt al zo hoog sinds de eerste meting in 1981 (na 2004 is er niet meer naar 
gevraagd). Een kleine meerderheid van de mannen vindt vrouwen echter wel geschikter 
voor het opvoeden van kinderen (figuur 5.3). Kennelijk wil een gelijk verantwoordelijk-
heidsgevoel nog niet zeggen dat men ook vindt dat vrouwen en mannen er even goed in 
zijn. Mannen zijn ongeacht hun levensfase het meest sceptisch over de gelijke geschikt-
heid van vrouwen en mannen als opvoeders, maar met name de 40-plussers onder 
hen zonder (jonge) kinderen vinden dat vrouwen hun meerdere zijn als het gaat om 
opvoeden (bijna 70%) (figuur 5.3). Van de jonge mannen die (nog) geen kinderen heb-
ben en vaders met minderjarige kinderen vindt rond de 45% vrouwen betere opvoeders. 
Vrouwen vinden minder vaak dan mannen dat zij geschikter zijn als opvoeders. De jonge 
vrouwen zien de minste verschillen, gevolgd door de vrouwen die zelf jonge kinderen 
hebben.
Bij de verdeling van betaald werk ontlopen de meningen van vrouwen en mannen elkaar 
niet veel. De grootste verschillen doen zich voor tussen de levensfasen. Vrouwen en 
mannen die zelf kinderen hebben (tot 18 jaar), zien – mogelijk vanuit eigen ervaring – het 
minst in een gelijke arbeidsverdeling, al is nog altijd rond de 55% hier wel voor stander 
van. Ook tussen werkenden en niet-werkenden lopen de meningen over een gelijke 
 verdeling van betaald werk nauwelijks uiteen (Cloïn en Souren 2011). Bij de verdeling van 
huishoudelijke taken verschillen vrouwen en mannen meer van mening en zijn vrouwen 
vaker voorstander van een gelijke verdeling dan mannen (figuur 5.3). Jonge vrouwen zijn 
anno 2008 de grootste pleitbezorgsters voor gelijke verdeling, mannen met jonge kinde-
ren kunnen zich hier het minst in vinden.5
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Figuur 5.3

Opvattingen over de taakverdeling tussen vrouwen en mannen naar levensfase, 2008 (in procenten 

(sterk) mee eens; n = 1800)
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De opvattingen over de taakverdeling overziend, is het eigenlijk opmerkelijk dat de gere-
aliseerde taakverdeling gemiddeld erg scheef is. Zeker in gezinnen met jonge kinderen is 
dat het geval: vrouwen met kinderen tot 18 jaar namen in 2005 70% van de huishoudelijke 
en zorgtaken voor hun rekening, mannen 30% (figuur 5.4). Daarmee zijn huishoudelijke 
taken bij ouders schever verdeeld dan bijvoorbeeld bij de 40-plussers het geval is. Bij jon-
ge vrouwen en mannen is de verdeling van huishoudelijke taken het minst scheef. Toch 
nemen vrouwen ook in die levensfase 60% van de zorgtaken voor hun rekening, mannen 
40%. Het aandeel van mannen in huishoudelijke taken en kinderzorg (t.o.v. vrouwen) 
vertoont sinds 1995 weinig ontwikkeling.

Figuur 5.4

Aandeel van vrouwen en mannen in zorgtaken (zorg voor kinderen en huishoudelijke taken),a naar 

geslacht en levensfase, 1980-2005 (in procenten)b
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a Het gaat steeds om het aandeel van vrouwen resp. mannen ten opzichte van de andere sekse. 
 Het was niet mogelijk eventuele bijdragen van derden, zoals een huishoudelijke hulp, of kinderen in 
het huishouden in beschouwing te nemen.

b Aantal respondenten naar jaar: 1980: n = 2730; 1985: n = 3263; 1990: n = 3415; 1995: n = 3227; 2000: n 
= 1813; 2005: n = 2204

Bron: scp (tbo’80-’05)

Waarom een scheve taakverdeling?
Het is bekend dat de taakverdeling vaak scheef (schever) trekt na de komst van het eerste 
kind. Vrouwen gaan dan vaak minder werken (sommige werkten al niet voltijds), terwijl 
mannen nauwelijks hun arbeidsduur aanpassen (Cloïn en Souren 2011). Genderrollen 
en voorkeuren spelen hierbij een rol: het wordt van vrouwen nog altijd verwacht dat zij 
de zorg voor het huishouden en kinderen primair voor hun rekening nemen; veel vrou-
wen geven ook aan het belangrijk te vinden zelf voor de kinderen te zorgen. Het willen 
zorgen voor kinderen en huishouden is voor vrouwen veel vaker een reden om niet of in 
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 deeltijd te werken dan bijvoorbeeld het niet kunnen vinden of betalen van kinderopvang 
(Portegijs et al. 2008). Wat ook een rol speelt, is de grote mate van vanzelfsprekend-
heid onder paren over de verdeling van huishoudelijke taken (Doorten 2008; Wiesman 
2010). Daarbij doet zich bovendien een cumulerend effect voor: wat ooit begon als 
kleine beslissingen over wie wat doet, groeit over de tijd uit tot een weerbarstige scheve 
 verdeling. Paren blijken nauwelijks afspraken te maken over de taakverdeling, ook niet 
op het moment dat er kinderen komen (Cloïn en Souren 2011).
Desalniettemin is er juist in gezinnen met jonge kinderen sprake van een discrepan-
tie tussen opvattingen en gedrag: ouders met jonge kinderen zijn vrij modern in hun 
opvattingen, maar hebben de taken juist het meest traditioneel verdeeld. De hiervoor 
genoemde vanzelfsprekendheid speelt daarbij ongetwijfeld een rol. In een onderzoek 
naar deeltijdwerk onder vrouwen geven veel vrouwen bijvoorbeeld aan dat zij niet 
voltijds werken vanwege het huishouden, zodat niet alle huishoudelijke taken in het 
weekend hoeven te gebeuren. Tegelijk geven zij aan dat zij meer in het huishouden doen 
omdat ze in deeltijd werken en dus meer tijd hebben voor het huishouden (Portegijs et 
al. 2008). Een dergelijke redenering geldt vermoedelijk ook voor de zorg voor kinderen 
en zou dus kunnen verklaren waarom moeders meer tijd aan deze zorg besteden. Paren 
hebben overigens wel vaak het idee dat de taakverdeling eerlijk tot stand is gekomen, 
al is deze dan niet gelijk verdeeld (Mikula 1998; Van der Vinne 1998). Het idee dat de 
taak verdeling eerlijk tot stand is gekomen, zou voor veel paren belangrijker zijn dan de 
uiteindelijke verdeling. Dat zou tevens kunnen betekenen dat algemene opvattingen 
minder goede voorspellers zijn van individueel gedrag, omdat mensen ze niet per se 
voor hun eigen leven vinden gelden (Hakim 2000). Tegelijk wordt erop gewezen dat man-
nen nog altijd meer verdienen dan vrouwen (en het dus financieel onaantrekkelijk is 
dat mannen minder gaan werken) en ook nog altijd belemmeringen ondervinden als zij 
minder willen gaan werken (Van Beek et al. 2010).

5.6 Hoe ouders de combinatie van arbeid en zorgtaken ervaren: druk maar 
verrijkend

Een terechte en veelgestelde vraag is hoe werkende ouders omgaan met de drukte die 
het combineren van betaald werk en de zorg voor kinderen met zich meebrengt, en 
in hoeverre zich verschillen voordoen tussen vrouwen en mannen in de ervaring van 
eventuele conflicten tussen werk en privé (o.a. Van der Lippe et al. 2003; Bianchi et al. 
2006; Wierda-Boer 2009). Tegelijk gaan in de wetenschappelijke literatuur geluiden op 
dat het niet alleen maar kommer en kwel is. Juist het combineren van taken kan ook een 
positief effect hebben en als verrijkend worden ervaren (Van Steenbergen 2007; Wierda-
Boer 2009; Ten Brummelhuis 2009; Van der Lippe en Roeters 2010). Zo kunnen positieve 
er varingen op het werk ertoe bijdragen dat werknemers gevoelens van voldoening mee 
naar huis nemen en vice versa.
Op basis van recentelijk verzamelde gegevens (t is’09) blijkt dat tegen de 30% van de 
ondervraagde ouders de combinatie van werk en zorg (heel) zwaar vindt (tabel 5.8). 
Grote verschillen tussen moeders en vaders doen zich niet voor. Uit ander onderzoek 
blijkt wel dat vrouwen meer tijdsdruk ervaren dan mannen (Bonke en Gerstoft 2007; 
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Cloïn et al. 2010). In die onderzoeken gaat het echter om algemene gevoelens van stress 
en drukte, en niet specifiek om tijdsdruk door (de combinatie van) arbeid en zorg-
verplichtingen. Wanneer wel specifiek gevraagd wordt naar de combinatie van arbeid en 
zorg blijken vrouwen niet negatiever dan mannen. Ook dat is in overeenstemming met 
ander onderzoek (Van de Lippe et al. 2003; Cloïn et al. 2010). Een verklaring ligt mogelijk 
bij de combinatiestrategie die veel moeders inzetten, namelijk deeltijdwerk. Een andere 
mogelijke verklaring is dat moeders meer moeite hebben om aan te geven dat ze de com-
binatie zwaar vinden, omdat zij zich meer dan mannen verantwoordelijk voelen voor 
beide terreinen. Echter, ook op de stelling over de balans tussen werk en privé, waarbij 
het om betaald werk enerzijds en zorg en de vrije tijd anderzijds gaat, scoren vrouwen en 
mannen min of meer gelijk (vgl. Cloïn et al. 2010). Hetzelfde geldt bij de vraag of ouders 
vinden dat zij genoeg vrije tijd hebben. De helft van de ondervraagde moeders en vaders 
vindt van wel, de andere helft vindt van niet.
Vrouwen zijn echter wel duidelijk positiever over de afwisseling tussen werk en zorg-
taken dan mannen (tabel 5.8). Zo is 55% van de moeders van mening dat hun zorgtaken 
thuis ze beter afgaan door de afwisseling met betaald werk. Bij mannen ligt dat per-
centage met 29% een heel stuk lager. De positieve invloed van het werk op zorgtaken is 
bovendien groter dan de invloed van zorgtaken op betaald werk. Met andere woorden: 
het hebben van betaald werk maakt dat men de taken thuis beter aankan, maar zorg-
taken maken veel minder vaak dat men het gevoel heeft het werk beter aan te kunnen. 
Dit is overeenkomstig ander onderzoek waaruit blijkt dat werk meer invloed heeft op het 
privéleven dan andersom, mogelijk zowel in positieve als in negatieve zin (Van Rijswijk 
2006; Valgaeren en Van Aerschot 2007).
Vrouwen (en in iets minder sterke mate ook mannen) met kinderen tot 4 jaar vinden het 
combineren van arbeid en zorg meer dan gemiddeld zwaar en beschouwen de afwisse-
ling van arbeid en zorg het minst vaak als verrijkend. Werkende alleenstaande moeders 
komen er duidelijk het slechtst vanaf: zij zijn het minst positief over hun balans tussen 
werk en privé, vinden de combinatie het vaakst zwaar en ervaren minder vaak positieve 
gevoelens door het afwisselen van betaald werk en zorgtaken. De arbeidsverdeling 
tussen ouders hangt nauwelijks samen met de zwaarteperceptie van ouders, maar dat 
geldt wel voor de mate waarin zij de combinatie van werk en zorg als verrijkend ervaren: 
opvallend is dat werk vooral als verrijkend wordt ervaren door vrouwen en mannen die 
ongeveer evenveel werken (beiden deeltijd dan wel beiden voltijd). Zo is 64% van de wer-
kende moeders met een partner die ongeveer evenveel werkt het (helemaal) eens met de 
stelling ‘door de afwisseling met betaald werk gaan mijn zorgtaken thuis me beter af’. 
Mogelijk zijn in gezinnen waarin beide ouders ongeveer evenveel werken de taken duide-
lijker onderling verdeeld, waardoor er minder fricties ontstaan en er meer ruimte is voor 
positieve ervaringen.
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Wat maakt of ouders de combinatie van arbeid en zorg zwaar vinden of juist verrijkend? 
Zijn het wel elkaar uitsluitende gevoelens of kan men de combinatie van arbeid en zorg 
zowel zwaar als verrijkend vinden? Om deze vragen te beantwoorden is nagegaan hoe 
verschillende kenmerken van invloed zijn op de ervaringen van ouders (deze kenmerken 
zijn geslacht, opleiding, samenstelling van het huishouden, arbeidsdeelname en ervaren 
steun op het werk en daarbuiten voor de combinatie van arbeid en zorg). De eerste drie 
en de laatste twee stellingen uit tabel 5.8 zijn daarbij als te verklaren variabelen samen-
genomen.6

Uit de analyse blijkt dat ook gecontroleerd voor alle andere factoren vrouwen en man-
nen niet van elkaar verschillen in hoe zwaar zij de combinatie van arbeid en zorg vinden 
(tabel 5.9). De leeftijd van het jongste kind is wel van invloed: naarmate het jongste kind 
ouder is, ervaren ouders de combinatie van arbeid en zorg als minder belastend. Voor 
ouders met een jongste kind tot 4 jaar pakt de combinatie het zwaarst uit (zie tabel 5.8 
en de significante regressiecoëfficiënten voor ouders met oudere kinderen in tabel 5.9; 
een positieve score betekent een betere ervaren balans). Voltijd werkende ouders erva-
ren eerder een bepaalde disbalans dan ouders die minder uren werken. Maar de precieze 
omvang van de deeltijdbaan (kleine deeltijdbaan of een grotere) en de arbeidsduur van 
de partner zijn niet van invloed op de mate waarin ouders (dis)balans ervaren. Steun 
van de werkgever maakt dat ouders de combinatie van arbeid en zorg als minder zwaar 
 ervaren. Dat benadrukt het belang van een ondersteunende cultuur voor werkende 
ouders binnen arbeidsorganisaties (Van der Lippe et al. 2003; Van Steenbergen 2007; 
Den Dulk en Spenkelink 2009). Steun vanuit het sociale netwerk (buiten de eigen fami-
lie) is eveneens belangrijk, maar dat geldt niet voor steun van de partner of de eigen 
ouders.
Vrouwen ervaren sterker een gevoel van verrijking door de combinatie van arbeid en 
zorg dan mannen. Hierop heeft de leeftijd van het jongste kind geen invloed, maar 
de  eigen arbeidsduur wel: naarmate ouders meer uren werken, ervaren zij sterker de 
 positieve effecten van de afwisseling van beide taken. Opvallend is dat het hebben van 
een voltijdbaan er niet alleen toe leidt dat werkende ouders de combinatie relatief zwaar 
vinden, maar ook dat zij het combineren van taken als relatief verrijkend ervaren. Vol-
tijds werken kan dus relatief zwaar zijn, maar kan tegelijkertijd ook veel opleveren in 
termen van verrijking. Steun van de werkgever en van het sociale netwerk hebben geen 
effect op de verrijking die werkende ouders al of niet ervaren bij het combineren van 
arbeid en zorg. Mogelijk gaat het bij gevoelens van verrijking vooral om een intrinsiek 
gevoel waarop externe factoren (waaronder steun van anderen) minder invloed hebben.
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Tabel 5.9

Invloed van achtergrondkenmerken, huishoudenssamenstelling en werkkenmerken op de mate 

waarin werkende ouders de combinatie van arbeid en zorg als zwaar respectievelijk verrijkend 

 ervaren, 2009 (lineaire regressie, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten; n = 768)

ervaren zwaarte/balans ervaren verrijking

geslacht (man = ref.) –0,025 0,157*
leeftijd –0,080 –0,003
opleidingsniveaub (laag = ref.)

midden 0,030 0,009
hoog 0,026 0,079

huishoudenssamenstelling
paar jongste kind 0-3 jaar (ref.)
paar jongste kind 4-12 jaar 0,105* –0,004
paar jongste kind 13-17 jaar 0,172* –0,089
alleenstaande ouder jongste kind 0-17 jaar 0,013 0,016

arbeidsduur
1-11 uur per week (ref.)
12-19 uur per week –0,011 0,124*
20-27 uur per week 0,004 0,141*
28-34 uur per week –0,069 0,195*
≥ 35 uur per week –0,175* 0,307*

arbeidsduur partner
niet-werkzaam (incl. geen partner) (ref.)
1-11 uur per week 0,040 0,063
12-19 uur per week 0,030 0,022
20-27 uur per week 0,062 0,036
28-34 uur per week –0,032 0,041
≥ 35 uur per week 0,047 0,227*

steun leidinggevendea 0,134* –0,088
steun collega’sa 0,047 0,037
steun partnera 0,053 0,029
steun familie/oudersa –0,022 –0,065
steun vrienden/bekenden/burena 0,103* –0,062

niet tot weinig stedelijk gebied (ref.)
matig stedelijk gebied –0,019 –0,005
sterk tot zeer sterk stedelijk gebied 0,022 0,041

verklaarde variantie (R2) 0,1162 0,0975

a De vraag luidde: bij onverwachtse gebeurtenissen, zoals ziekte van kind, partner, ouders of andere 
calamiteiten thuis, kan ik rekenen op praktische steun (bijvoorbeeld hulp, begrip voor afwezigheid 
op werk, overnemen taken) van …

b Laag = basisonderwijs, vmbo; middelbaar = havo, vwo, mbo; hoog = hbo, universiteit 
(of equivalente oudere schooltypen).

* Het verschil is significant (p < 0,05).

Bron: scp (tis’09)
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Het voorgaande gaat in algemene zin over de combinatie van arbeid en zorg. Mogelijk 
zijn er bepaalde activiteiten die er vooral bij inschieten of vinden ouders de ene activiteit 
moeilijker te combineren met hun werk dan de andere. Daarom is aan ouders gevraagd 
in welke mate zij erin slagen om verschillende activiteiten te combineren met betaald 
werk. Er is gevraagd naar de zorg voor kinderen, huishoudelijke taken, mantelzorg, 
 sociaal leven (vrienden, familie en kennissen), vrije tijd, tijd voor hobby’s en sport, en 
tijd voor zichzelf en voor de partner (indien van toepassing).
Opnieuw blijkt dat niet de zorg voor kinderen erbij inschiet: slechts 7% van de werkende 
ouders geeft aan dat zij er maar slecht in slagen kinderzorg te combineren met hun baan 
(tabel 5.10). Wat er wel bij inschiet is de ‘persoonlijke tijd’. De moeilijkheid bij het combi-
neren van arbeid en zorg zit voor 23% van de werkenden ouders vooral bij het vinden van 
tijd voor hobby’s en sport en tijd voor zichzelf (vgl. Cloïn et al. 2010). Wat hieruit spreekt, 
en ook in ander onderzoek is benadrukt, is dat ouders aan de zorg voor kinderen priori-
teit geven, zo nodig ten koste van hun eigen persoonlijke en vrije tijd (vgl. Roeters 2010; 
Versantvoort 2010). Tijd voor het huishouden, mantelzorg (ondanks de dubbele taak-
combinatie waar ouders in die situatie mee te maken hebben), vrienden (sociaal leven) 
en de partner neemt een tussenpositie in.

Tabel 5.10

Mate waarin werkende ouders met thuiswonend(e) kind(eren) van 0-17 jaar vinden dat zij betaald 

werk (heel) slecht kunnen combineren met …, 2009 (in procenten)

huis-
houdelijke 
taken

zorg
voor 
kinderen

mantel-
zorg

sociaal 
leven

vrije tijd, 
hobby’s 
en sport

tijd voor 
mezelf

tijd voor 
mijn 
partner

totaal 17 7 14 16 23 23 12
geslacht

vrouwen 14 3 10 14 22 23 10
mannen 20 10 – 17 23 24 14

huishoudenssamenstelling
paar, jongste kind 0-3 jaar 17 5 – 16 29 27 12
paar, jongste kind 4-12 jaar 16 8 16 16 22 24 14
paar, jongste kind 13-17 jaar 14 6 – 13 12 15 7
alleenstaand, jongste kind 0-17 jaar 26 4 – 21 26 28 n.v.t.

arbeidsduur
1-11 uur per week 3 4 – 8 17 21 2
12-19 uur per week 9 1 – 9 19 15 10
20-27 uur per week 15 3 – 11 19 19 10
28-34 uur per week 18 7 – 21 23 26 17
≥ 35 uur per week 21 10 – 19 26 26 14

n 768 768 113 768 768 768 701

– De groep is te klein om in de tabel op te nemen.

Bron: scp (tis’09)
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5.7 Conclusies

In dit hoofdstuk is met cijfers onderbouwd dat ouders het aldoor drukker hebben 
ge kregen met (de combinatie van) betaalde arbeid, zorg voor kinderen en het huis-
houden. De gezinsagenda is weliswaar vol, maar te midden van andere verplichtingen 
zoals betaald werk en huishoudelijke taken bezuinigen ouders niet op de tijd die zij aan 
hun kinderen besteden. Integendeel zelfs, zij zijn hier de laatste decennia meer tijd aan 
gaan besteden. Zo is de tijd die gemoeid is met het ondernemen van ‘interactieve’ activi-
teiten (voorlezen, spelen) eerder toe- dan afgenomen en eet men nog altijd overwegend 
in gezinsverband. De eventuele vrees dat de gezinstijd door het toenemende aandeel 
werkende ouders onder druk is komen te staan, blijkt dus ongegrond.
Nadere bestudering van de tijdsbesteding van ouders laat zien dat moeders vaker 
 multitasken dan mannen. Zij schakelen vaker tussen taken, doen vaker even snel iets 
in het huishouden terwijl ze met de kinderen bezig zijn, en houden andersom hun 
kind(eren) in de gaten tijdens bijvoorbeeld het koken of schoonmaken. Vaders com-
bineren de zorg voor de kinderen veel minder vaak met andere activiteiten. Ook is de 
tijdsbesteding van moeders meer verweven met die van de kinderen: als moeders in het 
huishouden bezig zijn, doen zij dat vaak alleen of in aanwezigheid van de kinderen, ter-
wijl het huishouden doen voor vaders vaker het karakter van een ‘gezinsactiviteit’ heeft, 
in de zin dat vrouw en kind(eren) er ook vaak bij aanwezig zijn. Moeders spenderen ook 
hun vrije tijd wat vaker met alleen de kinderen, en wat minder vaak alleen.
Gezien vanuit het beleidsperspectief ‘meer vrouwen meer uren aan het werk’ (t k 
2007/2008) is het bemoedigend dat de afgelopen decennia de tijd voor kinderen is toe-
genomen. De stijgende arbeidsdeelname van moeders gaat immers niet samen met min-
der tijd en aandacht voor de kinderen, integendeel. Bovendien blijkt dat veel werkende 
ouders de combinatie van arbeid en zorg als verrijkend ervaren, al kan het tegelijk ook 
zwaar zijn. Anderhalfverdieners (moeder deeltijd, vader voltijd) en ouderparen die onge-
veer evenveel werken (twee keer deeltijd of twee keer voltijd) ontlopen elkaar niet veel 
in hun ervaring met het combineren van arbeid en zorg. De ouders met een min of meer 
gelijke arbeidsverdeling zijn zelfs iets vaker positief over de verrijkende effecten van de 
combinatie van arbeid en zorg dan anderhalfverdieners, in de zin dat zij vinden dat juist 
door de afwisseling de taken hen beter afgaan. Dat gevoel neemt bovendien toe met de 
arbeidsduur. Dat wijst erop dat de eventuele ontwikkeling naar een model waarin beide 
ouders een (omvangrijke) baan van gelijke omvang hebben, waarschijnlijk niet veel 
gevolgen heeft voor de tijd die zij met hun kind(eren) doorbrengen, noch voor de manier 
waarop zij de combinatie van arbeid en zorg ervaren.
Het beeld dat ontstaat over de beleving van de combinatie van betaald werk en gezins-
leven is: druk, maar niet per definitie onverenigbaar. Druk in de zin van zwaar is de 
combinatie van arbeid en zorg meer dan gemiddeld voor alleenstaande moeders en 
voor ouders met kinderen tot 4 jaar. Dat geldt zowel voor vrouwen (die in die levensfase 
veel zorgen) als voor mannen, die in die levensfase veel werken. Mogelijk draagt een 
gelijkere verdeling van arbeid en zorg in die levensfase ertoe bij dat de combinatie voor 
beide ouders minder zwaar wordt en hen juist meer profijt oplevert in termen van ver-
rijking. Vanuit die optiek is het nastrevenswaardig om te stimuleren dat vaders (tijdelijk) 
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minder gaan werken als er jonge kinderen zijn, niet alleen om te voorkomen dat alleen 
moeders minder gaan werken, maar ook omdat dat tot een evenwichtigere verdeling 
voor beide ouders leidt. De tijd met jonge kinderen staat onmiskenbaar voor een drukke 
periode in het leven, maar ouders ontzien voor een groot deel de tijd die zij met en aan 
hun kind(eren) besteden. Tegelijk moeten zij daardoor op andere terreinen bezuinigen. 
Wat er vooral bij in blijkt te schieten, is tijd voor henzelf. Het vinden van tijd voor zich-
zelf, om bij te komen en bij te tanken, lijkt voor werkende ouders het grootste probleem 
te zijn. Hoewel het moeilijk is om daar beleid op te voeren, is het belangrijk om bedacht 
te zijn op eventuele problemen die indirect met de combinatie van arbeid en zorg te 
maken hebben, namelijk dat er weinig echte vrije tijd overblijft, vooral bij vrouwen, om 
bij te komen van het drukke, soms zware, maar ook verrijkende gezinsleven.

Noten

1 Middelbaar opgeleide ouders nemen een tussenpositie in wat betreft de tijd die zij aan activiteiten 

met de kinderen besteden. Over de drie groepen bezien zijn de verschillen daardoor niet significant. 

Het verschil tussen laag- en hoogopgeleide ouders is wel significant (p < 0,05).

2 In 2000 en 2005 (de meetjaren zijn samengenomen vanwege het beperkte aantal eenoudergezinnen 

in de steekproef ) lag de gemiddelde leeftijd van het jongste kind van alleenstaande ouders relatief 

hoog.

3 Anderen hebben er reeds op gewezen dat het tijdsbeslag van secundaire activiteiten waarschijnlijk 

onderschat wordt in tijdsbestedingsonderzoek, met name omdat men secundaire activiteiten vaak 

niet als zodanig herkent en rapporteert (zie Koelet 2005).

4 Daarbij is erop gewezen dat samen zijn niet per se betekent dat mensen hetzelfde doen, maar wel dat 

ze zich samen met iemand op dezelfde plek of in dezelfde ruimte bevinden. De ‘met wie’ vraag werd 

niet gesteld indien de hoofdactiviteit slapen of werken betrof.

5 Zie Cloïn en Souren (2011) voor de ontwikkeling van de opvattingen hierover in de tijd.

6 De antwoorden op de stellingen uit tabel 5.8 vertonen onderling voldoende samenhang om ze als 

uitdrukking van de ervaren mate van zwaarte/balans respectievelijk van de ervaren verrijking te 

beschouwen. Dit is geanalyseerd door middel van een factoranalyse. De eerste schaal bestaat uit de 

eerste drie stellingen. De Cronbach’s alpha van deze schaal (zwaarte/balans) is .70. De tweede schaal 

bestaat uit de laatste twee stellingen uit tabel 5.8. De Cronbach’s alpha van deze schaal (verrijking) is 

.81. De verklaarde variante op basis van de twee factoren bedraagt 72%. De modellen zijn ook apart 

voor vrouwen en mannen geschat. Dat maakte geen verschil, wat wil zeggen dat dezelfde factoren op 

vergelijkbare wijze van invloed zijn voor vrouwen en mannen.
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6 De logistiek van het dagelijkse gezinsleven

Marjolijn van der Klis (scp)

De woning is voor gezinsleden een belangrijke plek om samen tijd te besteden (zie 
hoofdstuk 5), maar zij dient ook als uitvalsbasis voor activiteiten op andere plaatsen. 
 Vaste activiteiten buiten de deur zijn bijvoorbeeld school, kinderopvang, werk, hobby’s 
en boodschappen doen. Mobiliteit, ofwel het zich verplaatsen, vormt een belangrijke 
schakel tussen deze activiteiten. Jonge kinderen worden in hun mobiliteit veel be geleid 
door hun ouders. Van de verplaatsingen die ouders dagelijks maken, bestaat een 
 gedeelte uit individuele reizen, bijvoorbeeld naar het werk, en een ander gedeelte uit 
 ritten waarin ze de chauffeur of begeleider zijn van hun kinderen (Schwanen 2007).
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van kwalitatief onderzoek met interviews en dag-
boeken onderzocht hoe de dagelijkse mobiliteit is opgebouwd in gezinnen met kin-
deren. Het doel van dit hoofdstuk is meer inzicht te verkrijgen in de knelpunten waar 
ouders tegenaan lopen in de organisatie van de dagelijkse mobiliteit voor de uithuizige 
activiteiten van alle gezinsleden.

6.1 Dagelijkse mobiliteit van kinderen en ouders

Kinderen tot 12 jaar hebben hun dagelijkse activiteiten doorgaans dichtbij huis in de 
buurt of wijk waar het gezin woont. Ouders hechten eraan dat de basisschool en kin-
deropvang vlakbij huis zijn. Cijfers uit 2003 geven aan dat de gemiddelde afstand tot de 
kinderopvang over heel Nederland toen drie kilometer was en dat locaties dichter bij de 
woning een aanzienlijk hogere kans hadden om uitgekozen te worden dan locaties die 
op meer dan drie kilometer lagen (Ooms et al. 2003). Het beschikbaar komen van een 
locatie dichter bij huis kan voor ouders dan ook reden zijn om hun kind te verplaatsen 
naar een andere aanbieder (Berden en Kok 2009; Berkhout et al. 2009). Door de toe-
name in het aanbod is de gemiddelde afstand en daarmee de gemiddelde reistijd naar 
kinderopvanglocaties gedaald. Tussen 2004 en 2008 daalde deze van tien minuten naar 
achtenhalve minuut voor formele kinderopvang; voor gastouders is de reistijd wat korter 
en voor (betaalde of onbetaalde) oppas is er vaak geen reistijd omdat de kinderen dan 
aan huis worden opgevangen (Berden en Kok 2009). Diverse bronnen geven aan dat het 
aanbod aan kinderopvang en buitenschoolse opvang in nieuwbouw woonwijken achter-
blijft bij de vraag (Berden en Kok 2009; Berkhout et al. 2009), evenals dat het geval is in 
diverse grote steden. Als het aanbod in de omgeving van de woning niet voldoet aan 
de vraag, zullen ouders andere oplossingen moeten kiezen. De vraag is of ouders dan 
kiezen voor kinderopvang verder van huis, met consequenties voor reistijden, of voor 
alternatieven, zoals opvang aan huis of minder uren gaan werken. Eerder onderzoek 
heeft laten zien dat moeders die van kinderopvang gebruikmaken dat doen omdat ze 
belang hechten aan het hebben van betaald werk (Portegijs et al. 2006). Dit is een indica-
tie dat werkende ouders die geen kinderopvang in de directe omgeving kunnen vinden 
er niet zomaar voor zullen kiezen om te stoppen met werken.
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Werklocaties van volwassenen liggen dikwijls niet in de directe omgeving van de gezins-
woning, maar elders in de stad of regio. Nederland hoort binnen Europa tot de landen 
met de grootste tijdsbesteding aan woon-werkverkeer (oecd 2010). De gemiddelde 
woon-werkafstand nam tussen 1985 en 2008 toe van 11,7 tot 17,0 kilometer. Voor auto-
gebruikers is deze afstand nog groter, met 22 kilometer per enkele reis in 2008. Terwijl 
in 1987 een kwart van de forensen een half uur of langer onderweg was van huis naar 
het werk, was dat in 2007 voor bijna de helft van de werkenden het geval (KiM 2010a). 
 Mannen werken met 24,1 kilometer gemiddeld een stuk verder van huis dan vrouwen 
met 16,4 kilometer (KiM 2010b). Tegelijkertijd reizen mannen vaker met de auto naar 
het werk dan vrouwen, waardoor reistijden van vrouwen niet zo veel korter zijn als de 
 kleinere afstand doet vermoeden. Vrouwen zijn de laatste jaren echter bezig met een 
inhaalslag in het autogebruik voor woon-werkverkeer. Het aandeel gezinnen met twee 
auto’s neemt dan ook gestaag toe (Harms 2008). Regionaal zijn er verschillen in de 
gemiddelde woon-werkafstanden en reistijden. In de Randstad zijn de afstanden wat 
korter dan gemiddeld, maar men doet langer over deze afstanden vanwege de hoge 
verkeersdrukte. Landelijk vindt de helft van het woon-werkverkeer plaats met de auto, 
een kwart met de (brom)fiets en zo’n 6% met het openbaar vervoer. Tussen en binnen 
de grote steden in de Randstad wordt bovengemiddeld veel met het openbaar vervoer 
geforensd (KiM 2010a). De grote tijdsbesteding aan forensen hangt samen met het hoge 
gemiddelde opleidingsniveau van Nederlanders. Mensen met een hoger opleidings-
niveau zijn vaak bereid om verder te reizen voor hun werk om zodoende een baan te 
vinden die bij hun specialisme past. De redenen om niet dichter bij het werk te gaan 
wonen liggen in het privéleven. Gezinnen hechten veel waarde aan een stabiele sociale 
omgeving voor de opgroeiende kinderen, waardoor verhuizen geen optie is. Voor twee-
verdieners is het lastig om een woonplek te vinden vanwaaruit beide partners dichtbij 
hun woning kunnen werken. Zij kiezen vaak voor strategisch gelegen woonlocaties in 
de nabijheid van snelwegen in regio’s met een ruim aanbod aan werkgelegenheid, zoals 
woonlocaties tussen de grote steden (Van Ham 2002; Helderman 2007; Van Wee 2010).
Ouders moeten in hun dagelijkse mobiliteit regelmatig bestemmingen van de kinderen, 
die dichtbij huis liggen, combineren met hun eigen werkbestemmingen, die verder van 
huis zijn. In dit hoofdstuk wordt het afstemmen van activiteiten op deze verschillende 
bestemmingen beschouwd vanuit het perspectief van een tijd-locatiebudget. In dit per-
spectief is de basisgedachte dat dagelijkse activiteiten zich op allerlei verschillende loca-
ties afspelen en dat het tijd kost om te reizen tussen deze plekken (Hägerstrand 1970). 
Doordat activiteiten van afzonderlijke gezinsleden wat betreft de tijd en locaties niet op 
voorhand synchroon lopen, zijn planning en onderlinge afstemming onontbeerlijk bin-
nen het gezin (Karsten 2003; Schwanen 2007; Schwanen 2008a).
In de weekends heeft de mobiliteit van gezinnen vaak een ander karakter dan door-
deweeks. In het weekend is er vrijwel evenveel mobiliteit, maar men reist veel meer 
gespreid over de dag en richt zich op andere locaties dan doordeweeks (KiM 2010a). 
Op weekdagen als ouders werken, geldt in sterke mate dat de tijd die wordt besteed aan 
onderweg zijn direct in mindering komt op de tijd die kan worden besteed aan zorgen 
voor de kinderen of aan het werken zelf. Dit levert tijdsknelpunten op die met ge voelens 
van stress gepaard kunnen gaan. Recent onderzoek door het Sociaal en Cultureel 
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 Planbureau (scp) laat zien dat ouders inderdaad regelmatig stress door het onderweg 
zijn ervaren. Zowel het op tijd komen op de kinderopvang of school, als het op tijd 
 arriveren op en vertrekken van het werk kan tot stressbeleving leiden (zie voor recente 
cijfers Cloïn et al. 2010). De vraag die hierbij naar voren komt, is welke oplossingen 
ouders toepassen in hun dagelijkse mobiliteit om met de doordeweekse tijdsknelpunten 
om te gaan.
In de afgelopen jaren zijn overheid en bedrijfsleven zich meer gaan richten op het 
flexibel omgaan met werktijden en werkplekken van werknemers. Dit beleid, ook wel 
Het Nieuwe Werken genoemd, is in eerste instantie ingegeven door maatschappelijke 
belangen. Zo is er de noodzaak om iets te doen aan de hoge filedruk op de Nederlandse 
wegen. Flexibele arbeidstijden en thuiswerken zouden kunnen leiden tot minder drukte 
tijdens de spits. Ook is er een groot belang mee gemoeid om meer vrouwen te laten 
deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het Nieuwe Werken zou vrouwen (en mannen) kunnen 
helpen betaald werk en zorgtaken die bij het gezin horen beter op elkaar af te stem-
men. Voor werkgevers kan flexibel werken bijdragen aan lagere kosten en een hogere 
productiviteit van personeel (Stichting Natuur en Milieu 2010; Rijkswaterstaat 2010; 
Taskforce DeeltijdPlus 2010). Hoe thuiswerken en flexibele werktijden het gezinsleven 
 beïnvloeden, is onderzocht voor het combineren van arbeid en zorg, maar daarbij is niet 
gekeken naar de rol van mobiliteit (Peters et al. 2008; Ettema en Van der Lippe 2009).
In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe de mobiliteit van gezinnen is georganiseerd bin-
nen het beschikbare tijd-locatiebudget. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van de 
ouders. Het hoofdstuk richt zich op gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Een groot deel 
van de mobiliteit van deze kinderen vindt plaats onder begeleiding van de ouders. We 
belichten hoofdzakelijk de doordeweekse mobiliteit en leggen de nadruk op reizen waar 
de kinderen (gedeeltelijk) bij aanwezig zijn. Ritten die ouders maken zonder directe aan-
wezigheid van de kinderen, zoals voor boodschappen of het forensen, komen zijdelings 
aan bod.
Na een toelichting op de gebruikte data en methoden komen in dit hoofdstuk enkele 
centrale vragen aan de orde. Eerst wordt onderzocht tegen welke knelpunten ouders aan 
lopen en welke praktische oplossingen zij toepassen voor de doordeweekse mobiliteit 
van de gezinsleden. Dan wordt ingegaan op de vraag hoe ouders de begeleide mobi-
liteit onderling verdelen over de verschillende dagen van de week. Vervolgens wordt 
onderzocht waarom ouders de organisatie van de mobiliteit van het gezin in eigen hand 
houden en wanneer zij de hulp inroepen van mensen buiten het gezin.

6.2 Gezinnen in Leidsche Rijn bij Utrecht

Omdat er nog niet veel bekend is over de manier waarop ouders over de verschillende 
dagen van de week de mobiliteit van hun gezin organiseren, is gekozen voor een 
verkennende kwalitatieve casusstudie. De data bestaan uit diepte-interviews en 
mobiliteits gegevens van gezinnen. Aan deze studie namen 33 tweeoudergezinnen deel 
waarin ten minste één kind van 12 jaar of jonger woonde (zie kader 3.1 voor een overzicht 
van kenmerken van deze gezinnen).1
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Kader 6.1 Data en methoden

Binnen de casus Leidsche Rijn werd in elk gezin een diepte-interview afgenomen waaraan 
beide ouders deelnamen. De meerwaarde van dit type interviews is dat de verdeling van 
taken tussen ouders en de overwegingen die elk van de ouders daarbij maakt expliciet aan 
bod kunnen komen (Valentine 1999). Ook werd voor alle gezinsleden een weekschema 
ingevuld met voor elke afzonderlijke dag van de week de vaste activiteiten, locaties en tijden. 
Bovendien werd genoteerd met wie en met welk vervoermiddel daarnaartoe werd gereisd.
 

Gezinnen die deelnamen aan het onderzoek in Leidsche Rijn

totaal aantal gezinnen 33

verdienermodel eenverdiener 6
anderhalfverdiener 17
dubbelverdiener 10

aantal auto’s geen 3
1 14
2 of meer 16

leeftijd van de kinderen 0-5 jaar 10
0-5 jaar en 6-12 jaar 9
6-12 jaar 8
6-12 jaar en > 12 jaar 6

aantal thuiswonende kinderen 1 6
2 18
3 7
4 2

De verdeling van taken tussen ouders kan op afzonderlijke weekdagen een stuk asymmetri-
scher zijn dan over de gehele week genomen. Eerder onderzoek naar de taakverdeling tussen 
ouders heeft laten zien dat het bekijken van slechts één dag per week een verkeerd beeld kan 
geven ( Ettema en Van der Lippe 2009). Met de hier toegepaste weekschema’s worden de varia-
ties over de dagen van de week in beeld gebracht. Het gaat erom inzichtelijk te maken waarom 
binnen gezinnen bepaalde keuzes worden gemaakt en om mogelijke oplossingen in beeld te 
brengen (Mason 1996; Wester en Peters 1999). Vanwege de privacy van de respondenten zijn 
voor de citaten in dit hoofdstuk gefingeerde namen gebruikt.

Om zeker te zijn dat de data van de verschillende gezinnen in de dataset onderling 
 vergelijkbaar zijn, zijn bij de selectie enkele levensomstandigheden met opzet constant 
gehouden. Zo wonen de respondenten allemaal in het woongebied Leidsche Rijn, een 
suburbane nieuwbouwlocatie die tegen de zuidwestrand van Utrecht aan ligt. De keuze 
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voor deze locatie is gemaakt vanwege de strategische ligging in de Randstad ten  opzichte 
van snelwegen en werkgelegenheid (Van Ham 2002; Maat en Timmermans 2009). 
Leidsche Rijn is als nieuwbouwlocatie geschikt omdat er veel jonge gezinnen wonen 
die de voorkeur geven aan een woonomgeving met goede voorzieningen voor hun op-
groeiende kinderen. Deze locatie is niet representatief voor heel Nederland. Voor zowel 
meer landelijk als meer stedelijk wonende gezinnen kan de dagelijkse mobiliteit er 
 anders uitzien (zie kader 6.2 voor meer informatie over Leidsche Rijn).

Kader 6.2 Info Leidsche Rijn
Leidsche Rijn is een groot woongebied in aanbouw tegen de zuidwestrand van Utrecht.

Bron: Geografi ek, 2011

De bouw van Leidsche Rijn is gestart in 1997, de aanleg van dit woongebied is rond 2025 klaar. 
Leidsche Rijn wordt opgebouwd uit zeventien wijken. In 2009 was ongeveer de helft  van deze 
wijken voltooid. Voormalige dorpen Vleuten en De Meern maken deel uit van het gebied. 
Begin 2009 telde Leidsche Rijn 41.000 inwoners in 15.000 huishoudens (gemiddelde huis-
houdensgroott e: 2,7 personen). De bevolking bestaat voor 70% uit autochtonen en voor 30% 
uit allochtonen. 30% van de inwoners is jonger dan 18 jaar en 55% is tussen de 25 en 55 jaar 
oud (bron: www.leidscherijn.nl, geraadpleegd november 2010).
Leidsche Rijn is door het grote aanbod aan eengezinswoningen aantrekkelijk voor gezinnen uit 
Utrecht die behoeft e hebben aan een ruimere en kindvriendelijker woonomgeving. Door de 
ligging naast Utrecht en nabij diverse snelwegen richting Amsterdam en Den Haag komen er 
ook gezinnen wonen waarvan de ouders in verschillende steden of regio’s werken. De druk op 
de wegen rond Leidsche Rijn is echter groot, waardoor er veel fi les zijn tijdens de spits
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(KiM 2010a). Ouders die forensen naar locaties buiten de regio moeten daar expliciet rekening 
mee houden in hun planning. Er is een behoorlijk aanbod aan openbaar vervoer in Leidsche 
Rijn. Er zijn zowel bus- als treinverbindingen. Deze zijn echter sterk gericht op het centraal 
station van Utrecht. Voor degenen die met het openbaar vervoer reizen, geldt vrijwel altijd een 
overstap in Utrecht. Daardoor is het voor velen onaantrekkelijk om met het openbaar vervoer 
naar andere steden te forensen. In de toekomst zouden deze verbindingen beter moeten 
worden. Uit de interviews komt echter naar voren dat de meeste bewoners niet snel hun auto 
zullen laten staan als het openbaar vervoer verbetert. Deelnemers aan het onderzoek lieten 
zich vaak uit over de verkeerssituaties in en rond hun wijk. Lang niet iedereen was zich er bij de 
aanschaf van de woning bijvoorbeeld van bewust dat autogebruik in Leidsche Rijn ontmoedigd 
werd door de gemeente. De ergernis en verbazing over het gebrek aan parkeerplaatsen in 
sommige delen van de wijk en over de vele routes die zijn afgesloten voor autoverkeer kwa-
men vaak naar voren. Een mevrouw merkte op: Ja, je gaat er ook een beetje van uit dat het een soort 
forensenwijk wordt. We wisten toen nog niet dat het de bedoeling was dat het autoluw was. Toen we dat ook 
hoorden, moesten we ook heel hard lachen.

6.3 Knelpunten en oplossingen voor de doordeweekse mobiliteit van 
gezinsleden

In de interviews werden diverse thema’s besproken die te maken hebben met de organi-
satie van de dagelijkse mobiliteit van het gezin. Aan het einde van elk interview werd nog 
eens expliciet gevraagd wat de belangrijkste knelpunten zijn die de gezinnen ervaren. 
Daarop gaf een aanzienlijk deel van de ouders aan dat ze eigenlijk geen echte knel-
punten zagen. Dit is opmerkelijk, want gedurende de interviews kwamen toch diverse 
soorten belemmeringen aan het licht. De verklaring hiervoor is dat het veelal gaat om 
knel punten in het tijd-locatiebudget die een vast deel uitmaken van het leven van het 
gezin. Voor die knelpunten hebben ouders in de loop der tijd structurele oplossingen 
gevonden, waardoor de belemmeringen hanteerbaar zijn gemaakt. In sommige gezin-
nen hadden op het moment van interviewen recentelijk veranderingen plaatsgevonden. 
Bijvoorbeeld in het werk van een van beide ouders, in de schooltijden, in de kinder-
opvanglocatie of doordat het gezin net was verhuisd. In deze interviews werd zichtbaar 
dat zodra vaste routines worden doorbroken de belemmeringen in het tijd-locatiebudget 
bloot komen te liggen en ouders werken aan nieuwe oplossingen.

Tijdsknelpunten en locatieknelpunten
De knelpunten die naar voren kwamen in de interviews zijn ten dele tijdsknelpunten en 
ten dele locatieknelpunten. Tijdsknelpunten hebben te maken met het niet synchroon 
lopen van de tijden van de individuele activiteiten van verschillende gezinsleden. Ouders 
die een volledige werkdag willen werken, moeten bij hun werktijd ook hun reistijd voor 
de heen- en terugweg optellen. De schooltijden en kinderopvangtijden zijn vaak niet 
ruim genoeg om een volledige werkdag en reistijd te omvatten. Bovendien lopen de 
schooltijden van verschillende kinderen binnen hetzelfde gezin niet altijd synchroon. 
Verder vallen naschoolse activiteiten van kinderen grotendeels onder de kantoortijden 
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waar veel ouders mee te maken hebben, wat tot belemmeringen in tijdsindeling leidt.
Locatieknelpunten bestaan als de individuele activiteiten van de gezinsleden vereisen 
dat zij op zeer uiteenlopende locaties moeten zijn. De kinderopvang en school liggen 
meestal in de directe omgeving van de woning. Het werk van de ouders is meestal juist 
niet dichtbij huis, maar elders in de stad of regio. Als er bijkomende belemmeringen zijn 
op deze locaties, zoals een slechte bereikbaarheid van school of van het werk, zal het 
extra inspanning van ouders vragen om tussen deze locaties te reizen. Deze inspanning 
drukt zich dan onder andere uit in extra tijdsbesteding voor het reizen. Daarnaast draagt 
de keuze voor de meest geschikte vervoermiddelen voor de verschillende reisdoelen bij 
aan de oplossing van zo’n locatieknelpunt.

Werkvrije dagen
Als er in de ochtend rond aanvangstijd van school en in de middag als de school  uitkomt 
geen andere verplichtingen zijn voor een van beide ouders, is het brengen en op halen 
geen probleem. Of ouders vrij zijn van verplichtingen hangt vaak samen met een werk-
vrije dag van een ouder die in deeltijd werkt. Op werkvrije dagen is het in vrijwel alle 
gezinnen zo geregeld dat een van beide ouders zich voor die dag specialiseert in de 
zorgtaken en het bijbehorende brengen en halen, zowel naar school als naar andere 
activiteiten van de kinderen. Doordat op deze dagen vaak naschoolse activiteiten 
zijn gepland voor de kinderen, zoals sport, muziekles of spelen met vriendjes, zijn 
deze dagen veelal gevuld met veel korte ritten in de directe omgeving van de woning. 
Een vader van drie kinderen vertelt over de mobiliteit op zijn vaste vrije dag. Uit zijn for-
mulering komt naar voren dat deze vader het reizen voor de kinderen en het huishouden 
als een belasting beschouwt, ook als hij niet hoeft te werken:

Dan ben ik thuis, dan fiets ik ’s morgens heen en weer naar school en ’s middags weer. Dan 
loop ik tussendoor nog een keer naar het winkelcentrum en als ik pech heb, dan moet ik om 
vier uur nog een vriendje terugbrengen of ophalen.

Kortere werkdag of flexibele werkuren voor begeleiding naar naschoolse 
activiteiten
Een manier om de werkdruk rond het begin en het einde van de dag te verminderen, om 
aldus voldoende tijd te hebben voor brengen en halen, is door de werkdag op kantoor te 
verkorten. Dat kan op verschillende manieren. Sommigen die hiervoor kiezen, hebben 
hun contractuele uren afgestemd op kortere werkdagen van zo’n zes uur. Deze oplossing 
werd in Leidsche Rijn vooral bij moeders aangetroffen. Dit zijn moeders die wel willen 
werken, maar alleen als de werkeisen kunnen worden aangepast aan de gezinseisen 
(vgl. Cloïn en Souren 2009; Portegijs et al. 2008). Binnen deze gezinnen legt de vader 
het primaat vaak bij het betaalde werk en besteedt dan veel minder of geen tijd aan het 
be geleiden van de mobiliteit van de kinderen naar en van school. Het kindbelang wordt 
door de moeder vooropgesteld. Het begeleiden van de mobiliteit van de kinderen wordt 
dan gezien als een onderdeel van het samenzijn. Een moeder van wie de drie zoons 
’s morgens gezamenlijk zelfstandig naar school wandelen, vertelt over het dagelijks 
 ophalen van de kinderen.
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Interviewer: En toen was u klaar met werken en bent u naar huis gegaan. U hebt wel de 
kinderen opgehaald?
Moeder: Ja, dat doe ik wel altijd.
Interviewer: En waarom haalt u ze wel altijd op, ’s middags?
Moeder: Omdat ik dat zo geregeld heb dat ik dat altijd wil doen.
Interviewer: Dat u weet dat de kinderen van school naar huis komen?
Moeder: Ja, gewoon lekker veilig thuiskomen, een broodje krijgen, de dag doornemen, 
 huiswerk, dat soort dingen. Voor mijn kinderen wil ik er dan zijn.
(Gezin met drie zoons van 10, 6 en 4 jaar. Vader werkt fulltime als monteur, 
moeder werkt vier dagen van zes uur op een school voor hoger onderwijs.)

De interviews in Leidsche Rijn laten zien dat het werken onder schooltijd deze moeders 
weliswaar in staat stelt om betaald werk en kinderzorg te combineren, maar dat het geen 
oplossing is voor de tijdsdruk om na het werk de kinderen op tijd op te halen. Het werk-
vrij houden van de middagen na schooltijd is wel een oplossing voor de knelpunten die 
kunnen ontstaan wanneer kinderen van en naar naschoolse activiteiten moeten worden 
begeleid.
Er zijn ook ouders die contractueel geen korte dagen werken maar hun werkuren flexibel 
indelen. Deze ouders nemen overdag vrij om de gezinslogistiek te kunnen realiseren en 
kruipen ’s avonds als de kinderen op bed liggen achter de computer. Onder zowel moe-
ders als vaders in Leidsche Rijn kwam dit voor. Het is overigens afhankelijk van het soort 
beroep of deze oplossing een optie is.
De totale hoeveelheid buitenschoolse activiteiten wisselt sterk tussen gezinnen, en daar-
mee ook de hoeveelheid tijd die ouders voor die activiteiten inruimen. De af wegingen 
die ouders maken tussen het ontwikkelingsbelang van de kinderen enerzijds, en het 
ouderbelang om de dagelijkse en wekelijkse planningen beheersbaar te houden ander-
zijds, hangen samen met leefstijlvoorkeuren. Sommige ouders benadrukken dat het in 
de middagen na schooltijd in het belang is van het kind om rust te creëren. Deze ouders 
kiezen ervoor om het aantal activiteiten per kind gering te houden. Dan is het volgen 
van zwemles bijvoorbeeld de enige georganiseerde wekelijkse activiteit van het kind. 
Anderen vinden het voor de ontwikkeling van hun kinderen juist belangrijk dat zij deel 
kunnen nemen aan diverse georganiseerde activiteiten buiten school. In deze gezin-
nen wordt het tijd-locatiebudget afgestemd op de activiteiten van de kinderen in de 
 middagen. Desnoods wordt daarvoor werktijd ingeleverd. Het begeleiden naar de acti-
viteiten vult voor ouders zelf vaak het volledige middagprogramma. Ook leidt het ertoe 
dat broertjes en zusjes veel onderweg zijn, mee naar elkaars activiteiten, omdat zij niet 
alleen thuis kunnen blijven. Hoewel ouders dit weleens als een knelpunt zien, stellen zij 
het kindbelang van de hobby dan toch voorop. Een moeder zegt hierover:

Ja, nou ja, op zich is het best wel zwaar. We kiezen ervoor. Dat je zo veel dingen moet onder-
nemen op zo’n dag, maar je kiest ervoor.
Interviewer: Wat zou het alternatief zijn?
Moeder: Het alternatief zou dan zijn dat je het niet doet. De kinderen, je beperkt eigenlijk de 
kinderen, en dat wil ik ook niet. Dus dat zijn knelpunten, maar goed.
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Interviewer: En ziet u een andere oplossing nog voor dit knelpunt of hoe je het anders zou 
kunnen doen?
Vader: Vooral dat ze ouder zijn, dat ze het zelf kunnen doen.
(Gezin met drie kinderen. Moeder werkt tijdens schooltijden, vader werkt full-
time, de zoons doen aan voetbal, judo en zwemles.)

Voor veel gezinnen in Leidsche Rijn geldt dus dat een of beide ouders minimaal een 
dagdeel minder werken om een middag te besteden aan het chauffeuren van de kinde-
ren naar buitenschoolse activiteiten die doordeweeks plaatsvinden. Opmerkelijk bij dit 
patroon van ouders om vrij te nemen voor kindactiviteiten is dat de aanwezigheid van 
ouders niet nodig is tijdens de activiteit zelf. Kinderen vallen ter plaatse immers onder 
de hoede van de leraar. De ouder kan blijven wachten, een boodschap gaan doen, of tus-
sendoor naar huis gaan (wat tot een dubbele reistijd leidt voor de ouder). Buitenschoolse 
activiteiten op weekdagen vormen in dat opzicht een flinke aanslag op de tijdsbesteding 
van ouders op (potentiële) werkdagen. Deze tijd word primair gebruikt om kinderen te 
vervoeren, niet om tijd met hen door te brengen.
Een buitenschoolste activiteit waar alle ouders mee te maken krijgen, is zwemles. 
In Leidsche Rijn is een gebrek aan zwemlesplaatsen in de nabije woonomgeving. 
Dat hangt samen met het enorme aantal jonge kinderen op deze grote nieuwbouw-
locatie. Een aanzienlijk deel van de ouders kiest ervoor om de kinderen elders, op 
 grotere afstand van de woning, op zwemles te laten gaan en hierbij van de auto gebruik 
te maken. De organisatie van de zwemlessen gaat overigens bij menig ouder gepaard 
met ergernissen en verbazing dat een basisbehoefte als zwemles in Nederland zo veel 
inspanning van de ouders vergt op onpraktische momenten van de week.

Thuiswerken om reistijd uit te sparen
Hele dagen thuiswerken (in tegenstelling tot inhaaluren of overwerkuren buiten kan-
toortijd) kwam onder de ouders in Leidsche Rijn veel voor, en dan met name bij ouders 
met hogere opleidingsniveaus en bij mensen met een eigen bedrijf. Thuiswerken heeft 
als groot voordeel dat er geen tijd hoeft te worden besteed aan reistijd naar en van het 
werk. Dat is tijdwinst die aan het werk zelf kan worden besteed. En voor ouders die veel 
vertragingsrisico’s lopen onderweg, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of op de druk-
ke snelwegen in de Randstad, is een belangrijk voordeel van thuiswerken dat het risico 
op te laat komen op het werk of bij de kinderen wordt weggenomen.
Thuiswerken kwam onder zowel moeders als vaders regelmatig voor. Moeders gaven 
vaker aan dat zij dit bewust deden als om werk en zorg beter te kunnen combineren. 
Vaders kozen vaker voor thuiswerken vanuit hun eigen belang en kwamen er vervolgens 
achter dat het thuiswerken ook bijkomende voordelen had voor de reistijd in combinatie 
met het brengen en halen van de kinderen. Op de vraag aan een vader of de keuze voor 
meer thuiswerken samenhangt met het brengen en halen van de kinderen, antwoordt 
deze: 

Nee. Dat is gewoon zo gelopen en dat is een soort bijkomend voordeel, blijkt dat nu te zijn. Dat 
was niet een bewuste aanleiding van anders lopen we in de knel.
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Voor degenen die thuiswerken kan dit in de meeste gevallen slechts een of enkele dagen 
per week, maar sommigen werken als kleine zelfstandige volledig vanuit huis.

Inbouwen van veiligheidsmarges in de reistijd
In de meeste gezinnen zijn er dagen dat ouders naar hun werklocatie moeten reizen 
en op dezelfde dag ook verantwoordelijk zijn voor het wegbrengen en/of het ophalen 
van hun kinderen op school of de kinderopvang. Op deze dagen drijft angst voor te laat 
komen tot het inplannen van ruime tijdsmarges voor het onderweg zijn. Ondanks de 
krappe tijd komt het daardoor niet veel voor dat ouders te laat zijn. Dit is een duidelijk 
voorbeeld van een oplossing die ouders toepassen om te voorkomen dat er knelpunten 
ontstaan waar de kinderen nadeel van ondervinden (vgl. Schwanen 2008b). Ouders 
vertelden over de stress die het afstemmen van de werktijden met zich meebrengt om 
op tijd de kinderen op te kunnen halen. Moeders voelden deze druk doorgaans sterker 
dan vaders (vgl. Cloïn et al. 2010). Dit verschil tussen moeders en vaders zit vooral in de 
manier waarop zij aankijken tegen het risico op te laat komen, al maken zij niet wezen-
lijk verschillende keuzes in de tijd die zij ervoor uittrekken. De ouders van een zesjarige 
jongen werd gevraagd of zij druk ervaren hierover.

Vader: Nou, zo ervaar ik het niet.
Moeder: Ik wel, ik voel de druk. Ik moest Pim afgelopen woensdag ophalen, gisteren, en dan 
wil ik gewoon uiterlijk om half vijf weggaan, want je mag tot zes uur je kind ophalen van de na-
schoolse opvang. En er hoeft maar iets te gebeuren op de snelweg en het staat gewoon helemaal 
vast. En ja, ik heb het nooit al een fijn idee gevonden dat een kind als laatste nog in een klasje 
zit. Dus ik voel wel de druk van half vijf moet ik weg. Ik wil niet om vijf uur weg en dan maar net 
kiele aan het in een uur kunnen redden. Want ik doe er gewoon een uur over de terugweg. […]
Vader: Het is nog niet misgegaan. Nee, nog niet, maar het zou zomaar een keer kunnen. 
Moeder: Het zou een keer kunnen, hè? En dan is het echt overmacht, dat kan. […] Kijk, we 
doen er ook niet krampachtig over, maar als je in kan calculeren van, oké, ik wil een buffer 
hebben, dan is het fijn, dat je dat gewoon kan incalculeren.

Dat deze tijdsmarges rechtstreeks af gaan van het maximaal aantal werkuren dat men 
op kantoor kan zijn, wordt door veel ouders geaccepteerd als een onveranderlijk feit. 
Ouders organiseren hun werkdag actief rondom deze tijdsmarges. Ze plannen geen 
 afspraken ’s morgens vroeg of aan het einde van de middag. Een vader die zijn twee 
zoons ophaalt bij de buitenschoolse opvang vertelt hierover:

Ik houd daar altijd rekening mee. Ik plan van tevoren nooit afspraken later dan vijf uur. Dan 
heb ik anderhalf uur om bij de jongens te komen. Als ik later weg ben dan bel ik van tevoren, 
schat, ik moet tot zes uur werken, dat ga ik natuurlijk niet redden.

Belang van kinderopvang in de buurt
Dat de kinderopvang en basisschool in de buurt van de woning zijn, vinden ouders erg 
belangrijk. Voor gezinnen die buiten de boot vallen en alleen een opvangplek kun-
nen krijgen verder van huis levert dit al snel belemmeringen op in de organisatie van 
de dagelijkse mobiliteit. Het extra tijdsbeslag kan dan aanzienlijk zijn. Een voorbeeld 
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hiervan is een dubbelverdienersgezin in Leidsche Rijn met een zoontje van 2 jaar. 
Beide partners werken fulltime. Twee dagen per week past oma op. De drie andere 
dagen zit hun zoon dichtbij hun vorige woning in Utrecht op de kinderopvang. Deze 
opvang locatie ligt op minder dan vijf kilometer van de gezinswoning (een afstand die 
in rapporten over kinderopvang als een redelijke afstand wordt gezien, zie Taskforce 
 Kinderopvang/Onderwijs 2010). Het wegbrengen en ophalen vergt echter een stuk meer 
tijd dan de achtenhalve minuut die Nederlandse ouders hier gemiddeld aan besteden 
(Berden en Kok 2009; Berkhout et al. 2009). Deze extra tijdsbesteding wordt door de 
ouders duidelijk als verloren tijd ervaren.

Interviewer: Hoe lang duurt dat dan om op het kinderdagverblijf te komen?
Moeder: De stad in? Nou, dat is een beetje… Qua mobiliteit zijn we er niet op vooruitgegaan 
sinds we hier wonen. Maar dat heeft alles te maken met de plek waar de crèche zit. […] Maar 
het is vanaf hier gezien eigenlijk precies de andere kant van de stad eigenlijk. Dus we moeten of 
om de stad heen, of door de stad heen, en dat is allebei in deze tijd van het jaar lastig. […]
Vader: In de zomer doe je er een kwartier over vanaf hier. En nu toch wel twintig minuten tot 
een half uur. Voordat we vanaf hier bij de crèche zijn. Dus ja, dan moet je meer denken om je 
reistijd. Dus dan daar nog twintig minuten, of nee, reken maar een uur, ’s ochtends extra.
Moeder: Ja, wat je soms wel kwijt bent.

Belang van kinderopvang en school op één locatie
In Leidsche Rijn is het de meeste ouders gelukt om een school te vinden in de buurt 
van huis. Sommige scholen in dit nieuwe woongebied zijn echter overvol, waardoor er 
met dependances wordt gewerkt. Dit leidt er voor een deel van de ouders toe dat zij hun 
kinderen op verschillende locaties moeten brengen en halen. De druk op het tijd-locatie-
budget neemt hierdoor aanzienlijk toe. Ook kan de naschoolse opvang bij de school vol 
zijn, waardoor de kinderen moeten worden opgehaald op een andere locatie dan waar zij 
’s morgens heen worden gebracht.
Een gezin met drie kinderen (10, 7 en 5 jaar) heeft gekozen voor een naschoolse opvang 
bij een sportveld elders in Leidsche Rijn, omdat er op de opvang bij school niet voor alle 
drie de kinderen plek was. De moeder merkt op:

[…] ’s middags gaan de kinderen naar de buitenschoolse opvang. Ze worden daar met een busje 
van school gehaald en naar het sportveld gebracht. Dan zijn ze daar en hebben ze vervolgens 
geen fiets. Als ik ze op moet halen, sta ik daar met een fiets en dan kan Femke achterop, maar 
dan heb ik nog twee jongens over. En de fietsen staan nog op school. Eigenlijk moet hij [de 
echtgenoot, red.] altijd met de auto naar de buitenschoolse opvang rijden om de jongens af te 
zetten bij school om hun fiets te pakken. En als hij niet kan, of hij moet werken, dan gaan we 
soms ’s ochtends al met het hele gezin naar het sportveld om daar een fiets neer te zetten en ver-
volgens fietsen we naar school. En dan fiets ik met een aanhangfiets, daar kan Teun nog net op, 
hij is er eigenlijk iets te groot voor. Dan zet ik die aanhangfiets weer thuis, dan fiets in naar mijn 
werk. Dan fiets ik ’s middags weer naar huis en haal ik de aanhangfiets op. Vervolgens fiets ik 
naar het sportveld, dan staat daar al een fiets en dan heb ik zelf nog een aanhangfiets. Nou ja 
ik weet het niet, maar het is echt vreselijk. En het is ook zo een stom probleem. […] Als hij [de 
echtgenoot, red.] er niet is, moet ik eigenlijk een uur eerder weg van mijn werk om het allemaal 
te regelen. Dan kun je bijna beter twee uur eerder weggaan zodat je ze zelf van school haalt.
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Aan dit voorbeeld valt op dat er problemen kunnen ontstaan als de vervoermiddelen 
moeten worden afgestemd waarmee naar de kinderlocaties wordt gereisd. Als de kinde-
ren groot genoeg zijn om op hun eigen fiets te gaan, blijven de fietsen overdag op school 
achter. Ouders moeten er dan voor zorgen dat de vervoermiddelen in de ochtend en in 
de middag zijn gesynchroniseerd. Kinderen die ’s morgens met de auto worden gebracht, 
kunnen niet makkelijk met de fiets worden opgehaald en vice versa. Ouders doen voor 
deze synchronisatie soms weer concessies in hun eigen tijdsbesteding. Bijvoorbeeld 
door telkens via huis te reizen om van vervoermiddel te wisselen.
Een ontwikkeling die bijdraagt aan het verminderen van het aantal kindlocaties waar 
gezinnen mee te maken hebben, is de komst van de Brede School. Brede Scholen bestaan 
in verschillende vormen, maar hebben meestal als overeenkomst dat verschillende 
voorzieningen die voor kinderen worden gebruikt in een verzamelgebouw zijn onder-
gebracht. Vaak gaat het om kinderdagverblijven, scholen en buitenschoolse opvang, 
en soms ook om bibliotheken, sportlessen en muzieklessen voor kinderen. Zo kunnen 
er dagarrangementen worden aangeboden aan kinderen (Cloïn et al. 2010; Taskforce 
Kinderopvang/Onderwijs 2010). Vanuit een logistiek oogpunt kunnen Brede Scholen 
eraan bijdragen dat kinderen minder verplaatst hoeven te worden. Dit brengt rust voor 
de kinderen en het vereenvoudigt de agenda’s van ouders. In Leidsche Rijn zijn Brede 
Scholen aanwezig waarin vaak diverse basisscholen en kinderdagverblijven in hetzelfde 
complex zijn gevestigd. Ouders gaven aan dat zij de vereenvoudiging van het brengen en 
halen van kinderen prettig vinden. In de gesprekken kwamen echter ook nadelen naar 
voren. Door de concentratie van scholen komen zo veel kinderen op dezelfde plek dat 
de verkeersdrukte rond deze locaties in de ochtend en middag als problematisch wordt 
beleefd.

Bereikbaarheid van school en kinderopvang met fiets en auto
Hoewel veel ouders met hun kinderen fietsen naar school, kiest een aanzienlijk deel 
van de ouders ervoor om de kinderen (op sommige dagen) met de auto te brengen en te 
halen, met name op dagen dat ouders door moeten naar hun werk. Lopen komt niet veel 
voor, omdat dat als niet efficiënt tijdsgebruik wordt gezien. Op basisscholen in Leidsche 
Rijn is veel discussie over de afwegingen tussen het algemeen belang om chaotische 
verkeerssituaties bij scholen te voorkomen, en het individuele belang van ouders om 
zo efficiënt mogelijk om te gaan met het dagelijkse tijd-locatiebudget. Deze discussie 
vindt plaats op scholen (soms zijn dat Brede Scholen), waar geprobeerd wordt ouders 
op te voeden om met de fiets te komen.2 Ook binnen gezinnen zelf zien ouders beide 
kanten van de medaille, maar uiteindelijk is de individuele dagelijkse agenda voor velen 
leidend in de keuze tussen de fiets en de auto. Bij de inrichting van het openbare gebied 
rond de scholen heeft de gemeente Utrecht als uitgangspunt gehanteerd dat ouders hun 
kinderen op de fiets of lopend brengen. De scholen liggen daardoor veelal aan krappe 
woonstraatjes waar auto’s elkaar slecht kunnen passeren en waar weinig parkeerplaatsen 
zijn. In de interviews is hierover veel gesproken door ouders. Een vader merkt op:

Ja, als het..., ja, ik breng Pim altijd op de fiets. 
Moeder: Ikke niet altijd. Als ik werk, dan breng ik hem met de auto, want dan kan ik daarna 
meteen met de auto. 
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Later in hetzelfde gesprek wordt gesproken over de knelpunten. Daarop zegt de vader 
van het gezin:

Een groot knelpunt is rondom school. […] Ja, nou, rondom school is het echt chaos als je met 
de fiets bent, dan vervloek je alle automobilisten en als je met de auto bent, dan vervloek je bij 
wijze van spreken alle fietsers. […] Ik breng het een beetje dramatisch misschien, maar dat is 
wel...
Moeder: Het is een hele grote school, het is de Montessorischool en die zit dus echt midden in 
het centrum bij de supermarkt en er zit ook een klein winkelcentrumpje. En het is ook zeg maar 
de weg naar de snelweg toe. Dus daarvoor gaan mensen ook, heel veel mensen gaan hun kin-
deren met de auto brengen naar school, omdat ze dan meteen daarna de snelweg op kunnen 
schieten. Maar er zitten meer dan 600 kinderen alleen op die school. En ik geloof dat je, je hebt 
daarnaast nog een katholieke school zitten. Een stukje verderop heb je ook nog twee andere 
scholen. Dus op een heel klein stukje zitten heel veel scholen. En alle omliggende wijken, die 
precies rond het centrum zitten, die wijken, die mogen al hun kinderen naar die scholen doen 
in het centrum. Dus het is gewoon echt een, hoe zeg je dat, een...
Vader: Een knelpunt.
(Gezin met een zoon van 6 jaar. Beide ouders werken deeltijd als zzp’er, zij 
 werken veel bij klanten in of buiten de regio.)

6.4 Verdeling van de begeleide mobiliteit over de verschillende dagen van de 
week

Uit de interviews en uit de weekschema’s die voor de mobiliteit van elk gezin zijn ver-
zameld, komt zoals verwacht naar voren dat in vrijwel alle gezinnen variatie bestaat in 
de manier waarop van dag tot dag de begeleiding van de mobiliteit van de kinderen is 
georganiseerd. Dit komt doordat de plaatsen waar ouders en kinderen moeten zijn en 
de tijden waarop ieders verplichtingen beginnen en eindigen, van dag tot dag verschil-
len. Net als werd aangetoond voor de verdeling van andere zorgtaken (zie Ettema en 
Van der Lippe 2009) wordt voor het begeleiden van de mobiliteit van de kinderen voor 
elke dag van de week een maatoplossing gekozen. Op deze manier hopen ouders over 
de gehele week een door hen gewenste onderlinge balans te vinden in de taken van het 
brengen en halen en in het aantal uren dat zij betaald werk verrichten. De combinatie 
van op lossingen die over de gehele week worden toegepast, hangt samen met de rol-
opvattingen van ouders over zorg en betaald werk, met het aantal dagen en uren dat 
ouders per week werken, en met de locaties waar zij werken.

Uitgangspunten voor onderlinge verdeling van begeleide mobiliteit
Veel dubbelverdieners (stellen waarvan beide partners fulltime werken) en de grote 
anderhalfverdieners (waarvan doorgaans de vader vier à vijf dagen werkt en de moeder 
drie à vier dagen) streven ernaar de begeleide mobiliteit van de kinderen onderling 
zo gelijkwaardig mogelijk te verdelen. Doordat bij de anderhalfverdieners moeders 
doorgaans minder werken dan vaders, nemen moeders feitelijk een groter deel van het 
brengen en halen per week voor hun rekening. Immers, degene met een vrije dag neemt 
dan alle begeleide mobiliteit op zich. Juist op de dagen dat beide ouders werken, streven 
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deze ouders ernaar om het brengen en halen evenredig te verdelen. Een vader die vier 
dagen werkt, met een echtgenote die drie dagen en een avond werkt, zegt hierover:

Eigenlijk is zeg maar de woensdag en de dinsdag, die zijn bij ons gelijkwaardig. Dan is het 
gewoon een van ons die brengt de kinderen en de ander haalt, dan werken we allebei. Dan 
maandag dan fiets ik gewoon tig keer heen en weer en Veronique die fietst op donderdag en 
vrijdag heen en weer om de kinderen naar school te brengen en weer op te halen.

Op dagen dat beide ouders werken en de begeleide mobiliteit van de kinderen onderling 
wordt verdeeld tussen ouders, is afstemming noodzakelijk. Zo is een veel gehanteerde 
oplossing dat een ouder vroeg naar het werk vertrekt terwijl de ander de kinderen klaar-
maakt voor school. In de middag zijn de rollen omgewisseld. De ouder die vroeg op het 
werk begon, kan ook weer eerder naar huis om de kinderen op te halen. De ander kan 
wat langer doorwerken. Het voordeel van vroeg beginnen met werken is voor sommige 
ouders dat zij nog voor de files op het werk kunnen zijn en ook voor de avondspits weer 
huiswaarts kunnen gaan. Een voordeel van later werken is dat de tijdsdruk om op een 
vooraf bepaald tijdstip het werk af te ronden veel geringer is. De kinderen staan immers 
niet bij het schoolhek te wachten op deze ouder. Veel ouders uit Leidsche Rijn werken op 
locaties buiten de regio Utrecht en hebben een reistijd van meer dan 45 minuten per en-
kele reis, wat als een zeer lange reistijd kan worden beschouwd (De Meester en Van Ham 
2009; KiM 2010a). Met name in deze gezinnen is het onderling verdelen van de zorg in de 
ochtend en middag een noodzaak om het tijd-locatiebudget passend te krijgen. Als deze 
oplossing wordt gehanteerd, is synchronisatie van de vervoermiddelen voor het brengen 
en het halen nodig.

Er zijn ook gezinnen die geen gelijkwaardigheid nastreven, ook niet op dagen dat beide 
ouders werken. Dan zijn het meestal de moeders die het leeuwendeel van het brengen en 
halen combineren met hun werk. Deze moeders hebben hun tijd-locatiebudget volledig 
ingericht op het organiseren van al het brengen en halen. Sommige moeders werken 
kortere dagen en maken geen gebruik van kinderopvang, andere werken langere dagen 
en hebben wel voor kinderopvang gekozen. Ook kiezen deze moeders vaak voor werk-
locaties die een beperkte reistijd hebben. Binnen deze gezinnen staat niet ter discussie 
dat de moeder volledig verantwoordelijk is voor de kinderen.

Interviewer: Hoe maken jullie afspraken zo over de week, over de afstemming van de 
 roosters? Hoe stemmen jullie dat af? […]
Moeder: Nou, in principe, hij is gewoon aan het werk. En ik doe de kinderen, en op 
 donderdagochtend brengt hij de kinderen.
Interviewer: En dat is een vaste afspraak die jullie hebben?
Vader en moeder: Ja. […]
Moeder: En verder overleggen wij niet.
(Gezin met drie dochters. Vader werkt fulltime als manager bij een bedrijf in 
Brabant, moeder werkt drie dagen per week als kleine zelfstandige vanuit huis.)



de lo gistiek van he t dagel i jk se ge zinsle ven

143  

Dagen die afwijken van de afspraken
In veel gezinnen is er een standaardverdeling voor elke afzonderlijke dag van de week. 
Soms kan het nodig zijn daarvan af te wijken, bijvoorbeeld omdat er vanuit het werk 
wordt verwacht dat een van beide ouders aanwezig is op andere tijden dan normaal. 
Flexibel werken houdt dan niet altijd in dat de werknemer vrij is in het bepalen van zijn 
of haar werktijden; soms eist de flexibele werkgever ook aanwezigheid op afwijkende 
momenten. De manier waarop ouders omgaan met afwijkingen van hun standaard-
afspraken hangt samen met hun rolopvattingen. Als gelijkwaardigheid tussen ouders 
het devies is, vangen ouders elkaar waar mogelijk op en wordt er onderling geruild met 
dagen. Op de vraag hoe en wanneer er wordt geruild, vertelt een vader:

Normaal is het zo dat op dinsdag dan breng ik ze en op woensdag haal ik ze. En op de dag dat 
ik thuis ben, doe ik gewoon alles. Zeg maar gemiddeld eens in de twee maanden, dan draaien 
we eens een keer ergens iets om. […] Net hoe het uitkomt een keer, als mijn vrouw een keer 
vroeg op haar werk moet zijn of zo, dan…
Moeder: Ja, of mijn vergadering, ik heb teamvergadering op dinsdagmiddag die tot half zes 
duurt, dan wisselen we even om.

In andere gezinnen ligt de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van de kinderen 
volledig bij een van beide ouders, meestal bij de moeder. Als er dan uitzonderlijke situa-
ties zijn, is het niet altijd vanzelfsprekend dat haar echtgenoot bijdraagt aan de oplossing 
van het ontstane knelpunt. In deze gevallen hebben moeders vanuit hun primaire rol 
als verantwoordelijke voor de zorg vaak duidelijke afspraken gemaakt op het werk. 
Sommige moeders vertelden dat zij dit al bij hun sollicitatiegesprek hadden geregeld.

Interviewer: Jullie hebben allemaal jullie activiteiten en de kinderen moeten naar school en 
naar de opvang. Naar de peuterspeelzaal en naar opa en oma. Hebben jullie nu eigenlijk vaste 
afspraken over hoe je dat doet? […]
Moeder: Nee, dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Omdat hij gewoon fulltime werkt. En ik part-
time, dus is het eigenlijk logisch dat ik het meest de kinderen wegbreng.
Vader: […] Maar dat is gewoon lastig, is in mijn functie bijna niet te combineren. Nee. Dat is 
vervelend, maar het is niet anders.
Moeder: Dat is ook altijd zo geweest.
Vader: Altijd.
Interviewer: Komt het weleens voor dat het allemaal erg krap wordt met het naar school 
brengen en naar oma brengen? Dat je te laat komt of dat er op de een of andere manier een 
knelpunt ontstaat?
Moeder: Ja.
Interviewer: En hoe gaat dat dan? Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Moeder: Ja, dan ben ik gewoon iets later op mijn werk.
Interviewer: Dat kan wel?
Moeder: Ik heb gelukkig een goede baas, die niet zo moeilijk is. En goede collega’s die het 
allemaal wel opvangen, maar soms is het wel vervelend natuurlijk als je dan iets later bent. 
Maar over het algemeen nu moet ik zeggen gaat het eigenlijk heel goed.
(Gezin met twee zoons van 7 en 3 jaar. Vader werkt fulltime voor een bouw-
bedrijf dat in Leidsche Rijn is gevestigd, moeder is tandartsassistente in 
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Utrecht. Zij werkt drie ochtenden en een hele dag. Haar ouders wonen ook in 
Utrecht. De jongste zoon gaat naar de peuterspeelzaal en is veel bij opa en oma. 
De oudste zoon zit in Leidsche Rijn op school.)

Overgang naar zelfstandigheid in het verkeer
Nadat ouders vanzelfsprekend hun kinderen in de jonge jaren hebben begeleid in hun 
mobiliteit, komt er tegen het einde van de basisschool steeds meer ruimte voor zelf-
standigheid in de mobiliteit van de kinderen. Hierin is duidelijk een overgangsperiode 
te herkennen waarbij ouders gradueel meer zelfstandigheid aan hun kinderen gunnen. 
Als eerste mogen kinderen zelf naar locaties dichtbij huis, langs routes die de ouders 
als veilig inschatten en alleen wanneer het buiten licht is. ‘Collectieve zelfstandigheid’ 
is een vorm van reizen waarbij een kind samen met andere kinderen reist, zonder vol-
wassenen maar bijvoorbeeld met een oudere broer of zus, of met buurkinderen. Deze 
collectieve zelfstandigheid vinden ouders een prettige overgangsvorm naar volledige 
zelfstandigheid van het kind. Voor ouders is dit een overgangsperiode waarin hun eigen 
tijd-locatiebudget langzaam maar zeker steeds meer los komt te staan van dat van de 
kinderen. De ouders van de 10-jarige Daniël vertellen hoe hun zoon naar muziekles gaat 
met andere kinderen.

Moeder: Hij gaat heen met twee vriendinnen en op de terugweg komt een van de ouders 
daarvan ze halen omdat het dan donker is. […] het is echt wel twintig minuten rijden, het is 
een redelijk stuk fietsen.[…]
Vader: Maar het is wel een veilige route, er is daar echt een eigen fietspad en dat is het hele 
stuk zo. Er is één oversteek en daar staat een stoplicht en dat doen de kinderen ook goed moet 
ik zeggen.
Interviewer: Dus dat is geen enkel probleem om ze alleen te laten gaan?
Moeder: Als hij echt alleen is, vind ik het wel eng. Hij is net twee weken 10. Stel dat er toch 
iets gebeurt onderweg en er is niemand dan merk je het eigenlijk pas anderhalf of twee uur 
later als hij niet terugkomt. Dus dat vind ik nog een eng idee. Maar dat is ook een kwestie van 
tijd natuurlijk.

6.5 Het in eigen hand houden van begeleiding en de rol van anderen

Als we de organisatie van de dagelijkse activiteiten van kinderen overzien, valt op dat 
ouders in Leidsche Rijn weinig gebruikmaken van de mogelijkheden om de dagelijkse 
logistiek uit te besteden of samen met andere ouders te organiseren. In Nederland 
bestaat er op het gebied van kinderverzorging van oudsher een cultuur van ‘zelf doen’. 
Zelf voor de kinderen zorgen en daarbij het gebruik van formele opvang minimaliseren 
is nog altijd een belangrijk onderdeel van de keuzes over kinderopvang en het aantal 
uren betaald werk van met name moeders (Portegijs et al. 2006). Gezien de weerslag 
die het zelf begeleiden van kinderen naar school, kinderopvang en hobby’s heeft op het 
dagelijkse tijd-locatiebudget van ouders, is dit een opmerkelijke bevinding.
Een structurele vorm van uitbesteding die in Leidsche Rijn wel voorkomt onder de res-
pondenten met een oppas aan huis, is dat de oppas een gedeelte van het brengen en 
halen op zich neemt. Soms is deze oppas een familielid. In andere gevallen gaat het om 
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een betaalde oppas en is het brengen en ophalen van kinderen naar en van school onder-
deel van de vaste taken. Een oppas aan huis wordt door ouders als prettig ervaren omdat 
het de tijdsdruk in het woon-werkverkeer vermindert. Dat schept rust voor zowel ouders 
als kinderen. De keuze voor een oppas aan huis blijkt vaak uit nood geboren als er geen 
plek is op de formele kinderopvang. Pas in tweede instantie merken deze ouders vaak 
dat de druk op hun tijd-locatiebudget is afgenomen. De oppas heeft doorgaans meer tijd 
om de kinderen op te halen en efficiëntie speelt niet zo’n rol, waardoor de oppas relatief 
vaker lopend de kinderen brengt en haalt.

Individuele gezinsagenda’s belemmeren samenwerking met anderen
Onbetaalde hulp van buren of kennissen bij het wegbrengen en ophalen komt onder 
de respondenten in Leidsche Rijn vrijwel niet voor als structurele oplossing. Zo zijn er 
geen verhalen naar voren gekomen over carpoolen naar school. Blijkbaar willen men-
sen elkaar niet belasten met hun gezinsverantwoordelijkheden. Bovendien blijken de 
tijdsschema’s en locatieschema’s van gezinnen zo geïndividualiseerd te zijn uitgewerkt 
voor elke dag van de week dat deze schema’s niet zomaar samenvallen met die van 
buurt genoten (vgl. Dowling 2000). De dagen van de week waarop het ene gezin van 
buitenschoolse opvang gebruikmaakt, zijn voor een buurgezin wellicht juist dagen dat 
de kinderen uit school direct naar huis komen. Het aanpassen van de gezinsagenda’s 
om gezamenlijk reizen mogelijk te maken is niet gemakkelijk. Deze afspraken hangen 
immers samen met sterk verankerde keuzes over het aantal uren en dagen van de week 
dat ouders betaald werk verrichten. Veel ouders vinden het al een flinke taak om de 
afstemming binnen het eigen gezin rond te krijgen. Vaste afspraken met anderen voelen 
dan al snel als een lastenverzwaring in plaats van een lastenverlichting.
Het brengen en ophalen van kinderen naar en van naschoolse activiteiten regelen de 
meeste ouders ook binnen het eigen gezin. Als de kinderen bij toeval in dezelfde hob-
bygroep zitten als een buurkind kan dat voor ouders wel aanleiding zijn om gezamenlijk 
het vervoer van hun kinderen te organiseren. Ouders van verschillende gezinnen maken 
dan afspraken waarbij de een brengt en de ander haalt. Met name als de activiteit tegen 
het einde van de middag of in het weekend valt, komen dit soort afspraken voor. Dat zijn 
de momenten in de week dat het sporten van de kinderen niet of nauwelijks samenvalt 
met de werktijden van de ouders.

Hulp in noodgeval of uitzonderlijke situatie
Hulp accepteren van anderen komt wel voor in noodgevallen of in uitzonderlijke 
situaties die afwijken van het vaste weekschema’s van een gezin. In een noodgeval, 
bijvoorbeeld als de ouder die de kinderen ophaalt in een onvoorziene file terechtkomt, 
biedt de mobiele telefoon uitkomst om een oplossing te regelen. In tegenstelling tot 
noodgevallen worden uitzonderlijke situaties van tevoren voorzien, bijvoorbeeld omdat 
een ouder op een andere dag dan gebruikelijk een vergadering heeft op het werk. Voor 
deze gevallen wordt, als de verschuiving in het tijdsschema niet binnen het eigen gezin 
kan worden opgevangen, van tevoren een afspraak gemaakt met iemand buiten het 
gezin. Veel ouders benadrukten overigens dat het inroepen van hulp in noodgevallen 
niet vaak nodig is.
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Een praktische vraag die meespeelt als ouders op het laatste moment voor elkaar 
inspringen bij het ophalen van de kinderen, is hoe de kinderen in zo’n geval vervoerd 
moeten worden. Met fietsen kunnen ouders het als te veel ervaren als zij meerdere 
kinderen onder hun hoede krijgen. Dit gevoel wordt versterkt door de soms chaotische 
verkeerssituaties rond de school. Als de ouders met de auto komen, kan het gebrek aan 
veilige zitplaatsen een belemmering zijn om extra kinderen mee te nemen. Om elkaar zo 
veel mogelijk te ontzien zullen ouders alleen in hoge nood aan elkaar vragen om hulp in 
het brengen of halen van hun kinderen.
Buiten het gezin wordt in eerste instantie een grootouder of ander familielid die in de 
buurt woont gevraagd. Als er geen familie in de buurt woont, of als deze niet kan bij-
springen, richten ouders hun hulpvraag op vrienden of kennissen die in de buurt wonen. 
Meestal zijn het de moeders die voor een oplossing zorgen en die de netwerken hebben 
waarin ze hulp kunnen vragen. Dat er door ouders een drempel wordt ervaren om hulp 
te vragen van anderen komt deels doordat zij anderen liever niet willen belasten met 
hun individuele problemen. Het vragen van hulp aan anderen wordt duidelijk gemak-
kelijker als er een vorm van reciprociteit mogelijk is. Reciprociteit is het beste mogelijk 
als degene aan wie hulp wordt gevraagd zelf ook kinderen heeft. Moeders vragen als 
eerste vrienden waaraan ze de gunst ook met eenzelfde regelmaat terug verlenen. Voor 
een uitzonderlijke situatie die van tevoren wordt voorzien, is het gemakkelijker om hulp 
te vragen aan een kennis dan voor een noodgeval, omdat de belasting van zo’n verzoek 
op het laatste moment als extra zwaar wordt ervaren. De sociale nabijheid (vertrouwd 
zijn met elkaar) is dus van primair belang bij het bepalen wie men om hulp vraagt. 
Reciprociteit is erg belangrijk (iets terug kunnen doen voor elkaar) en fysieke nabijheid 
(dichtbij wonen) is van belang om er qua tijd ook op het laatste moment te kunnen zijn. 
Een moeder van drie dochters legt uit hoe dit werkt. Opvallend is dat haar echtgenoot 
even niet deelneemt aan het gesprek. Dit is duidelijk een onderwerp waar hij zich niet 
mee bezighoudt.

Interviewer: En lossen jullie het ook met elkaar in de buurt op, dat je kinderen bij elkaar 
komen spelen om dit soort dingen?
Moeder: Ja. […]
Interviewer: Ja. En hoe werkt dat, jullie bellen gewoon op van, goh, komt het morgen uit, of 
worden daar verder van tevoren afspraken over gemaakt?
Moeder: Ja, of ’s ochtends op school. Er zijn er een paar, en dat maakt helemaal niet uit, als 
dat gewoon op stel en sprong is, dat kan op stel en sprong, want dat doen zij ook voor ons. En 
bij anderen, waar dat wat minder, of waar je niet echt bevriend mee bent, maar wat gewoon 
echt ouders van school zijn zal ik maar zeggen, die melden dat wel een paar dagen van te-
voren. Bijvoorbeeld dat woensdag een meisje meekomt, dat weet ik al, dat weet ik sinds vorige 
woensdag. En dat er vorige donderdag nog een ander meisje meekwam uit school en hier blijft 
eten, dat weet ik dan ook wel al een paar dagen van tevoren, want dat zijn dan ouders waar 
je niet, ja, daar bel je niet direct aan, maar goed, dan kon oma bijvoorbeeld niet en dan ben 
je gewoon echt in tweede instantie laat maar zeggen degene. Maar er zijn er ook waarvan 
je weet, daar ben je gewoon de eerste waaraan het gevraagd wordt. Maar dat is ook prima, 
want dan zijn de kinderen onderling meestal ook gewoon echt vriendinnetjes. Dus dat is geen 
probleem. […]
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Interviewer: Ja, en dat is dan opvang voor als de reguliere opvang er niet is, als dat uitvalt, 
of als er iets onverwachts is?
Moeder: Nee, dat zijn meestal gewoon de uitzonderingen op de regel, want de meeste 
 moeders werken wel parttime. Maar dan moeten ze dan bijvoorbeeld die dag ook nog even een 
paar uur extra werken, of ze moeten ergens heen of met een ander kind naar de tandarts of zo. 
Dat zijn wel de uitzonderingen. Want vooral iedereen hier, daarvan zitten de kinderen op de 
bso.

6.6 Conclusies

In dit hoofdstuk werd in een casusgebied, de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn bij 
Utrecht, onderzocht tegen welke knelpunten ouders aan lopen in de doordeweekse 
mobiliteit van de gezinsleden en welke praktische oplossingen zij toepassen. Ken merken 
van de woonomgeving hebben invloed op de specifieke manier waarop gezinnen hun 
dagelijkse mobiliteit organiseren. Het onderzoek in Leidsche Rijn is daarmee niet 
re presentatief voor heel Nederland. Met inachtneming van deze beperking van de data 
komen toch enkele algemene bevindingen uit dit onderzoek naar voren.

Tijdsdruk hoort erbij
Belemmeringen in het tijd-locatiebudget zijn bij ouders aanwezig, maar zij benoemen 
dit niet als een knelpunt. De verklaring hiervoor is dat ouders oplossingen hebben 
gevonden om deze terugkerende belemmeringen zo veel mogelijk te vermijden, onder 
meer door veiligheidsmarges in te bouwen in de dagelijkse reistijd. Dat dit ten koste 
gaat van tijd die aan het werken zelf kan worden besteed, wordt door ouders doorgaans 
ervaren als iets dat nou eenmaal bij het drukke gezinsleven hoort. Veel ouders hebben 
geaccepteerd dat ze niet veel aan deze situatie kunnen veranderen of dat ze de manie-
ren waarop ze de tijdsdruk zouden kunnen verlagen geen aantrekkelijke alternatieven 
 vinden.

Variatie in logistieke druk over dagen van de week
Dit onderzoek heeft laten zien dat in de meeste gezinnen de logistiek van het gezin per 
dag van de week anders is georganiseerd. Als ouders op een dag niet werken, is het geen 
probleem om de kinderen naar school en opvang te begeleiden. De begeleide mobi-
liteit van de kinderen komt op dagen dat een van beide ouders niet werkt geheel voor 
rekening van de ouder die thuis is. Aangezien moeders vaak minder dagen per week wer-
ken dan vaders, komt het er in de meeste gezinnen op neer dat moeders over de gehele 
week bezien een groter aandeel op zich nemen.
De belemmeringen ontstaan op dagen dat beide ouders werken. Dan vormen de tijds-
schema’s en de bestemmingen van de individuele gezinsleden een complexer geheel. 
Op dagen dat beide ouders buitenshuis werken, vaak op maandag, dinsdag en/of donder-
dag, wordt de druk van het brengen in de ochtendspits en het ophalen in de middagspits 
als hoger ervaren omdat men dan genoodzaakt is een aaneenschakeling van ritten te 
maken langs kinderopvang, school en werk, binnen (zeer) korte tijdsmarges.
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Hoe ouders de taken van het brengen en halen van kinderen onderling verdelen op de 
dagen dat beiden werken, hangt sterk samen met de rolopvattingen binnen het gezin. 
Waar sommige ouders streven naar een zo gelijkwaardig mogelijke verdeling van de 
begeleiding van de kinderen, ligt deze verantwoordelijkheid bij andere gezinnen volle-
dig bij de moeder, ook op dagen dat zij werkt.

Thuiswerken en flexibele werkuren in het kader van Het Nieuwe Werken
Thuiswerken voor hele dagen of gedeelten van werkdagen kan de druk van het weg-
brengen en ophalen ook verminderen. Met name als ouders een hele dag thuiswerken 
en niet naar een externe werklocatie hoeven te reizen, winnen zij tijd die aan het werken 
zelf kan worden besteed. Ook nemen de risico’s op te laat zijn bij het ophalen van de kin-
deren af, waardoor de stress minder wordt en er minder tijdsmarges hoeven te worden 
ingebouwd om zeker te weten dat men op tijd is.
In Nederland wordt door overheid en bedrijfsleven met Het Nieuwe Werken een beleid 
voorgestaan dat gericht is op meer thuiswerken en op het flexibel indelen van werk-
uren. Zo zouden fileproblemen kunnen worden verminderd en zou de combinatie van 
betaald werk en zorgtaken makkelijker worden voor werknemers. Dit onderzoek laat 
zien dat thuiswerk helpt doordat er reistijd wordt uitgespaard die besteed kan worden 
aan het werken zelf. En flexibele indeling van werkuren helpt in het sluitend krijgen 
van de gezinsagenda als ouders overdag beschikbaar moeten zijn om hun kinderen 
te be geleiden naar activiteiten. Deze oplossingen lenen zich evenwel doorgaans niet 
voor alle dagen van de werkweek, omdat werknemers voor allerlei afspraken alsnog 
 regelmatig op andere plekken moeten werken en niet alles vanuit huis kunnen doen. 
Ook is het afhankelijk van het soort beroep of ouders thuis kunnen werken en of zij 
hun uren flexibel kunnen indelen. Nadelen van flexibel werken kunnen zijn dat werk-
gevers ook op afwijkende tijden hun werknemers kunnen vragen om aanwezig te zijn. 
Dan moeten ouders ad hoc aanpassingen maken in de gezinsagenda.

Concentratie van kinderactiviteiten op één locatie
Ouders besteden een aanzienlijk deel van hun tijd op werkdagen aan het begeleiden van 
hun kinderen naar kinderopvang, school en naschoolse activiteiten. Hierbij is de rol 
van de ouders vaak beperkt tot het vervoeren van de kinderen. Bij de activiteit waar het 
kind naartoe gaat, hoeft de ouder niet aanwezig te zijn. Door meer kindvoorzieningen 
te concentreren op dezelfde locatie scheelt dit ouders veel reistijd. Dit gebeurt in toe-
nemende mate in Brede Scholen in Nederland (Taskforce Kinderopvang/Onderwijs 2010). 
Binnen Brede Scholen is soms ook ruimte voor buitenschoolse opvangorganisaties die 
ook sport- en muzieklessen organiseren. Gezien de tijdsdruk die ouders ervaren bij het 
combineren van kinderzorg en betaald werk is de komst van Brede Scholen een interes-
sante ontwikkeling. Het echter wel van belang dat deze locaties niet alleen met de fiets, 
maar ook met de auto goed bereikbaar zijn (men moet er kunnen komen) en dat ze goed 
toegankelijk zijn (men moet er kunnen parkeren). Gemeenten kunnen hier invloed op 
uitoefenen door te bepalen op welke manier Brede Scholen worden ingepast in de stede-
lijke omgeving. De bereikbaarheid van (brede) scholen zou hoger op de beleidsagenda 
moeten staan in verband met het faciliteren van ouders in hun dagelijkse mobiliteit. 
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Nieuwe initiatieven als ‘zoen-en-zoefstroken’ waarop ouders hun kinderen veilig vlak voor 
de school kunnen afzetten, worden op scholen positief gewaardeerd en vragen om een 
frequentere toepassing bij Nederlandse scholen.

Cultuur van het zelf doen en hulp van anderen
De Nederlandse cultuur van het zelf doen, waarbij de zorg voor de kinderen zo veel 
mogelijk door de ouders zelf wordt uitgevoerd, is in het begeleiden van de kindmobiliteit 
duidelijk terug te zien. Dit is goed te begrijpen vanuit de vaak complexe weekschema’s die 
gezinnen erop na houden. Het in elkaar passen van de individuele schema’s binnen het 
gezin is al zo lastig dat er geen behoefte is om met andere gezinnen te zoeken naar manie-
ren om elkaar te helpen bij het brengen en ophalen van kinderen.
Dit onderzoek laat zien dat een oppas aan huis de druk op het dagelijkse reizen kan verlich-
ten. Doordat ouders de kinderen dan niet hoeven te brengen en/of te halen naar en van kin-
deropvang en school, sparen zij reistijd uit die zij effectief als werkuren kunnen inzetten. 
Ook verlicht een oppas aan huis de druk om op tijd bij de kinderopvang of het schoolplein 
te zijn om de kinderen op te vangen. Dat scheelt stress. Doordat er minder acute verant-
woordelijkheid is om op tijd thuis te zijn, hoeven ouders minder grote  veiligheidsmarges in 
te bouwen in de tijd die zij uittrekken voor de rit van het werk naar huis.
Aanvullend op de vaste routines die ouders onderling hebben, is een netwerk in de buurt 
belangrijk om incidentele problemen op te lossen. Hierbij is sociale nabijheid (vertrouwd 
zijn met elkaar) van primair belang als men om hulp vraagt. Reciprociteit (iets terug kun-
nen doen voor elkaar) vinden ouders erg belangrijk om anderen voor hun gevoel niet te 
veel te belasten. Tot slot is fysieke nabijheid (dichtbij wonen) van belang bij het vragen om 
hulp om ook op het laatste moment aanwezig te kunnen zijn.

Noten

1 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het project Dagelijkse mobiliteit van gezinnen in 

 Nederland, een samenwerkingsproject van het scp en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Over dit project verschijnt in 2011 een verdiepend rapport.

2 Veel scholen in Leidsche Rijn sporen ouders in hun schoolkranten aan om niet met de auto te  komen. 

De drukte bij de scholen is extra groot op maandag, dinsdag en donderdag, wanneer meer ouders kie-

zen voor de auto. Veel scholen hebben verkeersouders aangesteld, die via gesprekken met de gemeente 

proberen de verkeerssituatie te verbeteren. 
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7 Opvoeden in Nederland

Freek Bucx en Simone de Roos (scp)

7.1 De opvoedingspraktijk: doelen, beleving en strategieën van ouders

Mijn ouders deden alles voor mij. Ik hoefde maar te piepen en het was geregeld. Goed bedoeld 
natuurlijk, maar je wordt er niet zelfstandig van. Mijn dochter wil ik leren op eigen benen te 
staan, langzaamaan en stap voor stap.
(vader van 34 jaar met een dochter van 9 maanden; ontleend aan Jeugd en Gezin 
2008: 63)

Zomaar een citaat van een vader die zijn visie op opvoeding en ontwikkeling van 
 kinderen geeft. Hij vindt het belangrijk dat kinderen zelfstandig worden en dat bereik je 
volgens hem niet door alles voor een kind te doen. Andere ouders denken hier misschien 
weer heel anders over.
Opvoeden houdt in dat ouders het kind begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling tot een 
zelfstandig participerend lid van de samenleving. Dit doen ouders door een verzorgende 
en beschermende omgeving en structuur te bieden, en door kennis, waarden en nor-
men over te dragen. De manier waarop ouders dat doen, kan aardig verschillen. De ene 
ouder laat zijn of haar kind zo veel mogelijk vrij, een ander houdt meer van een strakke 
 opvoeding. Daarnaast verschilt de opvoeding ook per kind. Elk kind is immers anders en 
vraagt een andere benadering.
Het opvoeden van kinderen staat tegenwoordig vaak in de belangstelling. Er verschijnen 
heel wat boeken over en ook op televisie zijn er verschillende programma’s die aan-
dacht besteden aan opvoeden. De manier waarop ouders met hun kinderen omgaan, 
is de afgelopen decennia veranderd. Zo heeft eind jaren zeventig van de vorige eeuw 
de onderhandelingshuishouding haar intrede gedaan en is de traditionele bevelshuis-
houding wat op de achtergrond geraakt (De Swaan 1979). Opvoeden is in plaats van 
‘leiden’ meer ‘begeleiden’ geworden. De machtsbalans in het gezin is ten voordele van 
kinderen  gewijzigd. Kinderen hebben tegenwoordig meer in te brengen dan vroeger en 
beslissen over veel zaken mee. Waar vroeger in de bevelshuishouding bijvoorbeeld regels 
van bovenaf werden opgelegd, mogen de kinderen nu – zeker als ze wat ouder zijn – vaak 
meedenken over de regels en de gevolgen van het overtreden ervan.
In het algemeen voeden ouders nu minder streng op dan vroeger (Rispens et al. 1996), 
maar onduidelijk is welke strategieën hedendaagse ouders precies gebruiken bij de 
opvoeding. Het laatste grootschalige opvoedonderzoek dateert van bijna vijftien jaar 
geleden (Rispens et al. 1996). Daarom brengen we in dit hoofdstuk de opvoedings-
praktijk van hedendaagse ouders in kaart. Dat doen we op basis van recente gegevens 
afkomstig uit de enquête Opvoeden in Nederland 2010 (oin’10) van het Sociaal en 
 Cultureel Planbureau (zie voor meer informatie over deze enquête: kader 7.1).
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Kader 7.1 Opvoeden in Nederland 2010 (oin’10)

In de hoofdstukken 7, 8 en 9 presenteren we gegevens van de enquête Opvoeden in Nederland 
2010 (oin’10) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). Doel van deze enquête was om de 
opvoedingspraktijk van hedendaagse ouders in Nederland in kaart te brengen.
Onderzoeksbureau GfK Panel Services heeft begin 2010 naar 7500 adressen waarop ten minste één 
kind woonde samen met ten minste één volwassen ouder, een brief met bijbehorende schriftelijke 
vragenlijst gestuurd. Eén door ons van tevoren willekeurig geselecteerde ouder per huishouden 
werd gevraagd de schriftelijke vragenlijst in te vullen en terug te sturen, ofwel via een meegezon-
den link de vragenlijst op internet in te vullen. 79% van de ouders vulde de vragenlijst schriftelijk 
in, 21% deed dat via het internet. Er is in de steekproef gestratificeerd naar onder andere gezins-
situatie, om ervoor te zorgen dat zowel tweeoudergezinnen als eenouder- en stief- of samen-
gestelde gezinnen voldoende in de steekproef vertegenwoordigd waren. In totaal hebben 2691 
ouders deelgenomen met ten minste één thuiswonend kind tussen de 0 en 17 jaar oud; de respons 
bedroeg 38%. Bijna 76% van de ouders woonde in een tweeoudergezin, 13% was alleenstaand en 
11% maakte deel uit van een stief- of samengesteld gezin. De steekproef bevatte 1660 (62%) moe-
ders en 1031 (38%) vaders. Vaders waren ondervertegenwoordigd in de steekproef, net als ouders 
met een laag inkomen. In de analyses is dan ook met behulp van weegfactoren ervoor gezorgd dat 
de steekproef een goede afspiegeling vormt van de populatie van alle gezinnen in Nederland.
De vragenlijst bevatte – naast vragen over achtergrondkenmerken van het gezin en de ouder(s) – 
vragen over verschillende aspecten van de opvoedingspraktijk van ouders. Om na te gaan welke 
opvoedingsdoelen en -oriëntaties ouders belangrijk vinden in de opvoeding van hun kinderen, 
werd een aangepaste versie van de Vragenlijst Opvoedingsdoelen (odl) (Van IJzendoorn en Tavec-
chio 1982; Deković en Janssens 1994; Deković et al. 1996; Herweijer en Vogels 2004) aan ouders 
voorgelegd. Ook kregen ouders vragen voorgeschoteld over de manier waarop zij de opvoeding 
beleven: zij konden hun gevoelens hierover aangeven met behulp van de Opvoedingsbelevings-
schaal afk omstig uit het Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (avo) van 2007 (zie ook: Van 
Weert en Zeijl 2008).
Ouders werd ook gevraagd naar de opvoedingsstrategieën die zij gebruiken. Ouders moesten 
aangeven in hoeverre een aantal uitspraken over opvoedings gedrag van toepassing is op de op-
voeding van een door de onderzoekers willekeurig geselecteerd thuiswonend kind (in de leeftijd 
van 0 t/m 17 jaar, in 95% van de gevallen was dit een biologisch kind van de ouder). De uitspraken 
waren ontleend aan eerder geteste en gevalideerde onderzoeksinstrumenten, zoals de Nijmeegse 
Opvoedingsvragenlijst (novo) (Gerris et al. 1993; Gerrits et al. 1996a), de Parental Dimensions 
Inventory (pdi) (Slater en Power 1987; Gerrits et al. 1996b), de Vragenlijst Opvoedingsdimensies 
(vod) (Gerrits et al. 1996a), en de Uitleg Schaal (Peeters en Woldringh 1993; Gerrits et al. 1996a).
Verder werd gevraagd naar de rol van het informele netwerk van ouders en naar kenmerken 
van de buurt waarin zij wonen; vragen hierover waren gebaseerd op de Vragenlijst Opvoedings-
ondersteuning (voo; zie Deković et al. 1996). Ten slotte bevatte de vragenlijst een aantal vragen over 
de ontwikkeling, de gezondheid en het gedrag van het door ons geselecteerde thuiswonende kind. 
De mate waarin dit kind volgens de ouder probleemgedrag vertoont werd gemeten met behulp van 
de ouderversie van de Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman en Scott 1999). Meer infor-
matie over deze enquête is te vinden in bijlage A.
Het is bij lezing van onze bevindingen belangrijk zich te realiseren dat alle vragen in deze  enquête 
door ouders beantwoord zijn, en niet door hun kinderen, en ook dat er per gezin één ouder 
 benaderd is.
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We onderscheiden drie aspecten van de opvoeding, te weten cognitieve, affectieve en 
 gedragsmatige aspecten. Allereerst besteden we aandacht aan een cognitieve com ponent 
van het opvoedingsproces: welke opvoedingsdoelen en -oriëntaties hebben ouders, dat 
wil zeggen: welke doelen stellen zij zichzelf en welke eigenschappen willen zij dat hun 
kinderen later bezitten? Ten tweede besteden we aandacht aan de affectieve kant van het 
opvoeden: hoe beleven ouders de opvoeding? Zijn zij tevreden met hoe het gaat of erva-
ren zij veel stress? Ten derde de gedragsmatige kant: welke concrete strategieën hanteren 
ouders bij het opvoeden? Zijn zij streng en straffen zij veel? Ook besteden we aandacht 
aan de vraag hoe cognitieve, affectieve en gedragsmatige aspecten met elkaar samenhan-
gen. In hoeverre vinden opvattingen van ouders over de opvoeding en de  manier waarop 
zij de opvoeding beleven hun weerslag in de strategieën die ouders hanteren?

7.2 Algemene opvoedingspatronen van ouders: vaders en moeders

We besteden eerst aandacht aan hoe ouders in het algemeen de opvoeding ter hand 
nemen. De rol van de vader als opvoeder komt daarbij expliciet aan bod. De overheid 
vindt het belangrijk dat zowel moeders als vaders een substantiële rol vervullen bij de 
opvoeding van de kinderen (t k 2007/2008; VanDoorneHuiskes en partners 2010). En uit 
wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat het voor de ontwikkeling van kinderen 
positief is wanneer vaders actief betrokken zijn (Knijn et al. 1994; Lamb 2004; Martin et al. 
2007). Vaders blijken vaak andere bezigheden met hun kinderen te ondernemen dan moe-
ders: vaders doen meer actieve en fysieke activiteiten met hun kind zoals sporten, stoeien 
en klussen terwijl moeders meer dagelijkse activiteiten uitvoeren, zoals kinderen naar 
bed brengen en eten geven, naar school brengen en weer ophalen en helpen met huis-
werk (MarketResponse 2010). Betekent dit dat vaders ook anders opvoeden dan moeders?

7.2.1 Opvoedingsdoelen en -oriëntaties

Wat vinden ouders belangrijk in de opvoeding van hun kinderen? Sommige ouders bena-
drukken in hun opvoeding het belang van ‘weten hoe het hoort’, terwijl andere ouders 
er meer waarde aan hechten dat kinderen voor hun eigen mening uitkomen. Een ander 
opvoedingsdoel dat ouders kunnen hebben is ervoor zorgen dat hun kind een goede 
opleiding behaalt en/of in economisch opzicht slaagt in de maatschappij.
Opvoedingsdoelen kunnen worden beschouwd als richtlijnen die belangrijk zijn voor 
ouders, aan de hand waarvan ouders keuzes maken en waardoor ze zich laten leiden in 
hun gedrag ten opzichte van hun kinderen (Deković et al. 1996). Opvoedingsdoelen of 
-richtlijnen zijn concretiseringen van meer globale opvoedingsoriëntaties die ouders heb-
ben (Rispens et al. 1996; Herweijer en Vogels 2004). Dit zijn algemene waarden die ouders 
koesteren aangaande de eigenschappen die kinderen kunnen bezitten, zoals het belang 
dat ouders hechten aan autonomie of zelfsturing in vergelijking met  conformiteit.
Het is om verschillende redenen belangrijk om opvoedingsdoelen en -oriëntaties van 
ouders te onderzoeken. Ten eerste ligt het voor de hand dat ideeën over opvoeding 
invloed hebben op het opvoedingsgedrag van ouders. Ook al is er geen sprake van een 
een-op-eenrelatie, de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden is voor een deel 
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een praktische vertaling van ideeën en opvattingen over wat zij belangrijk vinden in 
de opvoeding (Herweijer en Vogels 2004). Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 
ouders die conformiteit belangrijk vinden meer autoritaire opvoedingsstrategieën han-
teren (Rispens et al. 1996) dan ouders die waarde hechten aan autonomie. Ten tweede 
is het ook los van deze invloed op opvoedingsgedrag relevant om opvoedingsdoelen te 
bestuderen. Opvoedingsdoelen kunnen namelijk hun weerslag vinden in niet-intenti-
onele en meer subtiele gedragingen van ouders, zoals in (verbale en fysieke) communi-
catiepatronen en meer algemene manieren van omgaan met elkaar, en op deze manier 
invloed uitoefenen op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen (Pels 2000).
We onderscheiden vijf opvoedingsoriëntaties, te weten: autonomie, assertiviteit, sociaal 
gevoel, conformiteit en prestatie. De eerste oriëntatie, autonomie of zelfsturing, ver-
wijst naar de individuele persoonsontwikkeling van kinderen. Meer specifiek behelst 
autonomie het dragen van verantwoordelijkheid en het zelfstandig vormen van een 
eigen mening. De tweede oriëntatie, assertiviteit, omvat opvoedingsdoelen die te maken 
hebben met het opkomen voor de eigen mening, rechten, belangen of standpunten.1 
De derde opvoedingsoriëntatie is sociaal gevoel. In deze oriëntatie ligt een sterk accent op 
de ontwikkeling van empathie en gevoelens van sociale betrokkenheid, zoals rekening 
houden met anderen en verdraagzaam zijn. De vierde oriëntatie, conformiteit, verwijst 
naar aanpassing van het kind aan de eisen die de omgeving stelt, zoals goede manieren 
hebben, gehoorzamen en leren luisteren naar volwassenen. De laatste oriëntatie is 
prestatie; hier ligt de nadruk op de ontwikkeling van persoonlijke bekwaamheden en het 
verwerven van een maatschappelijke positie, zoals ijverig zijn en het behalen van goede 
schoolresultaten.

Tabel 7.1

Opvoedingsoriëntaties en opvoedingsdoelen

opvoedingsoriëntaties opvoedingsdoelen

autonomie verantwoordelijkheidsgevoel hebben, zelfstandig oordelen
assertiviteit opkomen voor jezelf, eigen doelen nastreven
sociaal gevoel rekening houden met anderen, verdraagzaam zijn
conformiteit goede manieren hebben, respect hebben voor ouderen,
prestatie goede schoolresultaten behalen, ijverig en ambitieus zijn

In ons onderzoek hebben we aan ouders tien opvoedingsdoelen voorgelegd, gede-
finieerd in termen van een eigenschap die kinderen kunnen hebben. Elk van deze 
opvoedingsdoelen correspondeert met een meer algemene opvoedingsoriëntatie (zie 
voor een overzicht tabel 7.1). Aan ouders werd gevraagd een rangorde in deze opvoe-
dingsdoelen aan te brengen en op deze manier aan te geven welk doel zij het meest 
belangrijk vinden.2 Het hebben van verantwoordelijkheidsgevoel komt als het meest 
belangrijke doel naar voren dat ouders in de opvoeding van hun kinderen nastreven 
(tabel 7.2). Dit doel vormt samen met de doelen opkomen voor jezelf en rekening houden 
met anderen de top drie in een lijst van tien opvoedingsdoelen, zowel voor moeders 
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als voor vaders. Ook in eerdere onderzoeken (Rispens et al. 1996; Herweijer en Vogels 
2004) vormden verantwoordelijkheidsgevoel hebben en rekening houden met anderen 
de belangrijkste opvoedingsdoelen; het  assertieve doel opkomen voor jezelf is in eerder 
onderzoek niet opgenomen, maar blijkt door ouders erg belangrijk gevonden te worden. 
Op de plaatsen vier en vijf volgen de doelen respect hebben voor ouderen en goede ma-
nieren hebben. De relatief hoge  positie van deze conformistische doelen komt overeen 
met de resultaten van Herweijer en Vogels op basis van onderzoek uit 2000, maar wijkt 
af van het opvoedingsonderzoek van Rispens en collega’s uit de jaren negentig, waarin 
conformistische doelen een lage notering  kregen. Het lijkt erop dat ouders sinds de jaren 
negentig conformistische opvoedingsdoelen weer meer zijn gaan waarderen. Mogelijk 
reflecteert de herwaardering van conformistische doelen de maatschappelijke discussie 
over normen en waarden en over regelovertredend gedrag door kinderen en jongeren, 
die sinds het begin van de eenentwintigste eeuw wordt gevoerd (Herweijer en Vogels 
2004; Van den Brink 2004). Net als in de eerdere onderzoeken zeggen ouders relatief 
weinig belang te hechten aan goede schoolresultaten en aan ijver en ambitie.

Tabel 7.2

Opvoedingsdoelen en opvoedingsoriëntaties, in volgorde van belangrijkheid (n = 2691)a

moeders vaders

opvoedingsdoelen
verantwoordelijkheidsgevoel hebben 1 1
opkomen voor jezelf 2 2 
rekening houden met anderen 3 3 
respect hebben voor ouderen 4 4 
goede manieren hebben 5 5 
zelfstandig oordelen 6 6 
eigen doelen nastreven 7 7 
verdraagzaam zijn 8 8 
goede schoolresultaten hebben 9 9 
ijverig en ambitieus zijn 10 10 

opvoedingsoriëntaties 
autonomie 1 1 
assertiviteit 2 2
conformiteit 3 3
sociaal gevoel 4 4 
prestatie 5 5 

a Ouders konden aangeven welke opvoedingsdoelen zij belangrijk vonden door een rangorde aan 
te brengen in deze tien opvoedingsdoelen. De tien opvoedingsdoelen zijn deels afkomstig van 
een bewerkte versie van de Vragenlijst Opvoedingsdoelen (odl) (Van IJzendoorn en Tavecchio 
1982; Deković en Janssens 1994; Deković et al. 1996; Herweijer en Vogels 2004). Ook voor de meer 
algemene opvoedingsoriëntaties werd een rangorde berekend, door de gemiddelde rangorde te 
berekenen van de bijbehorende opvoedingsdoelen.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)
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Tabel 7.3

Rangorde van opvoedingsoriëntaties van ouders (in procenten; n = 2691)a

rangorde
opvoedingsoriëntaties 1 2 3 4 5

autonomie 20 37 25 15 3
assertiviteit 11 32 32 22 4
conformiteit 15 27 22 27 10
sociaal gevoel 8 29 30 25 8
prestatie 5 10 14 32 40

a Voor elke ouder zijn per oriëntatie de rangordes van de twee bijbehorende opvoedingsdoelen  
gemiddeld. Daarna is per ouder de rangorde van de oriëntatie bepaald (de oriëntatie met de 
laagste gemiddelde score kreeg rangorde 1, die met de hoogste gemiddelde score rangorde 5).

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

Doelen die te maken hebben met autonomie worden door zowel moeders als vaders 
het meest gewaardeerd (tabel 7.1). Meer dan de helft van de ouders (57%) heeft auto-
nomie op de eerste of tweede plaats staan (tabel 7.3). Deze bevinding sluit aan bij de 
constatering dat kinderen tegenwoordig veel meer dan vroeger een eigen leven hebben 
binnen het gezin (Schnabel 2008). Zo krijgen veel kinderen al op jonge leeftijd zak- en 
kleedgeld. Ook beschikken de meeste kinderen tegenwoordig over een eigen kamer 
met een pc en tv. Met toenemende leeftijd hebben ze steeds meer (digitale) contacten 
met vrienden. Ook neemt een groot aantal kinderen deel aan diverse sport-, cultuur- en 
vrijetijds activiteiten. Kinderen zijn dus vergeleken met vroeger een individuelere positie 
in het gezin gaan innemen en dat blijkt ook uit de nadruk die ouders op de opvoedings-
oriëntatie autonomie leggen.
Naast autonomie vinden Nederlandse ouders ook assertiviteit erg belangrijk. Bij 43% van 
de ouders komt assertiviteit op de eerste of tweede plaats, bij 75% op een van de eerste 
drie plekken. Ouders vinden opvoedingsdoelen die te maken hebben met aanpas-
sing aan de samenleving (conformiteit) en aan andere mensen (sociaal gevoel) ook 
belangrijk, maar deze doelen komen gemiddeld genomen op de derde en vierde plaats 
(tabel 7.2). Bij ruim 60% van de ouders staan deze oriëntaties in de top drie (tabel 7.3). 
Nederlandse moeders en vaders zijn daarentegen niet erg prestatiegericht; deze oriën-
tatie komt slechts bij 29% in de top drie voor en staat bij 40% van de ouders op de laatste 
plaats.
In ons onderzoek vinden we geen verschillen in wat moeders en vaders belangrijk 
vinden. In eerdere onderzoeken kwamen wel duidelijke verschillen tussen moeders 
en vaders naar voren. Zo werd vaak gevonden dat moeders sociaal gevoel belangrijker 
vinden dan vaders en dat vaders meer waarde hechten aan prestaties dan moeders 
(Rispens et al. 1996; Herweijer en Vogels 2004). Dit eerdere onderzoek dateert van ten 
minste tien jaar geleden. Mogelijk zijn de oriëntaties van moeders en vaders in de 
tussenliggende periode meer naar elkaar toegegroeid en hangen opvoedingsideeën 
tegenwoordig minder sterk samen met traditionele seksespecifieke opvattingen.
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7.2.2 Opvoedingsbeleving

Hoe beleven ouders van nu het ouderschap en de opvoeding van hun kinderen? 
Het  algemene beeld is gunstig (tabel 7.4). Meer dan 95% van alle ouders is tevreden 
met hoe de opvoeding van zijn of haar kinderen verloopt en voelt zich competent als 
opvoeder. We kunnen ons afvragen in hoeverre ouders sociaal wenselijk antwoorden 
en de zaken rooskleuriger voorstellen dan zij zijn. De opvoeding blijkt namelijk niet 
altijd vlekkeloos te verlopen. Meer dan 15% van alle vaders en meer dan 20% van alle 
moeders heeft soms twijfels over de mate waarin zij de opvoeding van hun kind(eren) 
aan kunnen. Bovendien is de helft van alle vaders en meer dan de helft van alle moeders 
van mening dat het ouderschap moeilijker is dan zij van tevoren dachten. Uit eerder 
onderzoek komen die onzekerheidsgevoelens ook naar voren (Zeijl en Van Egten 2008; 
De Jongh en Vlek 2009). Onzekerheidsgevoelens kunnen bij ouders aangewakkerd 
worden door kritiek van andere ouders en vanuit de media (Zeijl en Van Egten 2008). 
Mogelijk is opvoedings onzekerheid de afgelopen decennia toegenomen als gevolg 
van hyper reflectie op kinderen en opvoedingszaken (Kiene 2010). Deze onzekerheids-
gevoelens zouden kunnen leiden tot een meer afwachtende en passieve houding bij 
ouders ( Teunissen en Veltman 1993). Een lichte mate van opvoedingsonzekerheid kan 
echter ook beschouwd worden als ‘gezonde twijfel’ en een voorwaarde zijn voor goed 
ouderschap (Doornenbal 1997).

Tabel 7.4

Opvoedingsbeleving: mate van tevredenheid en ervaren competentie bij moeders en vaders  

(in procenten; n = 2691)a

mee eensb

moeders vaders

Ik ben tevreden over hoe de opvoeding van mijn kind(eren) verloopt. 96 97
Ik merk dat ik goed in staat ben voor mijn kind(eren) te zorgen. 97 98
Het ouderschap is moeilijker dan ik dacht. 58 50
Hoe ik ook mijn best doe, soms heb ik het gevoel dat ik de opvoeding van mijn 
kind(eren) niet goed in de hand heb. 22 18
Ik heb vaak het gevoel dat ik de opvoeding van mijn kind(eren) niet goed aankan. 16 13

a De items vormen de schaal Opvoedingsbeleving, afkomstig uit het Aanvullend 
voorzieningengebruikonderzoek (avo) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) uit 2007; zie 
ook: Van Weert en Zeijl 2008). Percentages zijn vetgedrukt wanneer verschillen tussen moeders en 
vaders statistisch significant zijn (χ2-tests te hebben, p < 0,05).

b Mee eens: beetje mee eens, redelijk mee eens, of helemaal mee eens.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

Moeders hebben een minder positieve beleving van de opvoeding dan vaders. 
Vergeleken met vaders rapporteren moeders vaker het gevoel de opvoeding van hun 
kinderen niet goed aan te kunnen of niet goed in de hand te hebben, en het ouderschap 
moeilijker te vinden dan zij tevoren hadden gedacht. Deze verschillen kunnen niet 
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 alleen verklaard worden uit het feit dat moeders vaker dan vaders alleenstaand ouder zijn, 
een situatie die vaak als belastend wordt ervaren (zie ook § 7.5.2). Deze verschillen tus-
sen moeders en vaders vinden we namelijk ook in tweeoudergezinnen. Mogelijk stellen 
moeders, omdat zij meer tijd met hun kinderen doorbrengen, hogere eisen aan zichzelf, 
waaraan het soms moeilijk is te voldoen. Een andere verklaring is dat moeders, doordat 
zij meer tijd met hun kinderen doorbrengen en meer verantwoordelijk zijn voor de da-
gelijkse gang van zaken (zie ook hoofdstuk 5), vaker lastige situaties met hun kinderen 
tegenkomen. Het kan ook zijn dat moeders zich meer verantwoordelijk voelen voor het 
opgroeien van hun kinderen dan vaders en daardoor meer het gevoel hebben steken te la-
ten vallen in de opvoeding. Verder zijn het meestal de vrouwen die de zorg voor kinderen, 
het huishouden en werk buitenshuis combineren (zie ook hoofdstuk 5); mogelijk is het 
vooral die combinatie die maakt dat moeders vaker dan vaders het gevoel hebben tekort 
te schieten in de opvoeding.

7.2.3 Opvoedingsstrategieën

Welk opvoedingsstrategieën hanteren hedendaagse ouders? Wij maken onderscheid 
tussen verschillende dimensies van opvoedingsgedrag, te weten ondersteuning, (autori-
tatieve en autoritaire) controle en structuur (Rispens et al. 1996; Verhoeven et al. 2007). 
Ondersteunend gedrag heeft betrekking op de mate waarin ouders affectie en liefdevol 
gedrag laten zien en de mate waarin zij responsiviteit tonen. Onder dat laatste wordt 
verstaan hoe sensitief ouders zijn voor de behoeften van hun kind en hoe adequaat en 
effectief zij op deze behoeften reageren. Het uitoefenen van controle verwijst naar het 
reguleren van het gedrag van het kind, door het stellen van grenzen en eisen, het stimu-
leren van gewenst gedrag, en het verminderen en voorkomen van ongewenst gedrag. We 
maken onderscheid tussen twee typen controlegedrag, namelijk autoritatieve en autori-
taire controle (Rispens et al. 1996). In het geval van autoritatieve controle moedigen ouders 
zelfstandig gedrag van hun kind aan en geven uitleg en informatie over waarom iets moet 
of niet mag. Bij autoritaire controle wordt gehoorzaamheid afgedwongen en worden regels 
opgelegd zonder de betekenis ervan uit te leggen; bij een dergelijke vorm van controle 
wordt de autonomie van het kind beperkt. Voorbeelden van autoritaire controlestrate-
gieën zijn het belonen, straffen en negeren van kinderen. Structuur tot slot heeft aan de 
ene kant betrekking op de mate waarin ouders erin slagen voor regelmaat in het dagritme 
en voor een ordelijke omgeving van het kind te zorgen en aan de andere kant op de mate 
waarin ouders consistent zijn in hun gedrag naar hun kind toe.
De hier besproken dimensies corresponderen met de belangrijkste functies die ouders 
vervullen in de opvoeding: het zorgen voor een beschermende omgeving waarin het kind 
zich veilig kan ontwikkelen, het overdragen van kennis, waarden en normen aan het 
kind, en het bieden van structuur (Groenendaal en Deković 2000). Door de meeste onder-
zoekers wordt ervan uitgegaan dat een kwalitatief goede (westerse) opvoeding geken-
merkt wordt door een hoge mate van ondersteuning, veelvuldig gebruik van autoritatieve 
controlestrategieën, weinig gebruik van autoritaire controlestrategieën, en voldoende 
structuur (Groenendaal en Deković 2000). Deze combinatie van effectieve opvoedings-
strategieën noemt men ook wel autoritatieve opvoedingsstijl ( Baumrind 1989).
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Elke opvoedingsdimensie wordt gekenmerkt door het gebruik van meer specifieke 
 opvoedingsstrategieën. Deze opvoedingsstrategieën worden in tabel 7.5 geïntroduceerd. 
In figuur 7.1 geven we een overzicht van de mate waarin hedendaagse ouders gebruik-
maken van deze opvoedingsstrategieën. Vervolgens bespreken we onze belangrijkste 
 bevindingen ten aanzien van deze opvoedingsstrategieën, en we doen dat apart voor 
elke opvoedingsdimensie.3

Tabel 7.5

Opvoedingsgedrag: dimensies en strategieën

dimensie strategie omschrijving

ondersteunend gedrag uiten van affectie Ouder laat kind merken dat hij/zij van hem/haar houdt. 
responsiviteit Ouder is sensitief voor behoeften, signalen en gesteldheid van 

kind en reageert hier adequaat en effectief op.

autoritatieve  controle inductie Ouder wijst kind op de gevolgen van zijn of haar gedrag.
uitleggen Ouder verschaft informatie of licht zijn/haar gedrag toe.
bevorderen van 
 autonomie

In interactie met kind benadrukt ouder de autonomie en eigen 
verantwoordelijkheid van het kind voor zijn/haar  handelen.

autoritaire  controle straffen Ouder onthoudt het kind iets positiefs of geeft iets negatiefs 
met de bedoeling dat (ongewenst) gedrag afneemt.

belonen Ouder geeft kind iets positiefs of onthoudt iets negatiefs met 
de bedoeling dat (gewenst) gedrag toeneemt.

negeren Ouder besteedt weinig of geen aandacht aan (ongewenst) 
gedrag van het kind.

structuur regelmaat Ouder draagt zorg voor regelmaat en een ordelijke  omgeving.
consistentie Ouder reageert in dezelfde situatie op dezelfde manier en 

gedraagt zich zoals hij heeft aangekondigd.

Bron: Slater en Power 1987; Gerris et al. 1993; Gerrits et al. 1996a, 1996b; Peeters en Woldringh 1993
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Figuur 7.1

Opvoedingsgedrag: mate waarin ouders verschillende opvoedingsstrategieën hanteren (gemiddel-

den; n = 2691)a

consistentie
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a De figuur toont de gemiddelde score van ouders op elke schaal. De schalen zijn  gebaseerd op 
de Nijmeegse Opvoedingsvragenlijst (novo) (Gerris et al. 1993; Gerrits et al. 1996a), de Parental 
Dimensions Inventory (pdi) (Slater en Power 1987; Gerrits et al. 1996b), de Vragenlijst Opvoedings-
dimensies (vod) (Gerrits et al. 1996a), en de Uitleg Schaal (Peeters en Woldringh 1993; Gerrits et 
al. 1996a). Alle schalen bleken voldoende betrouwbaar (Cronbach’s alpha varieerde van .66 tot 
.86). De schaalscores zijn 1-6 (waarde 1: ouders doen dit heel weinig, waarde 6: ouders laten het 
betreffende gedrag heel vaak zien). Bevorderen van autonomie en belonen zijn alleen gemeten bij 
ouders met kinderen van 2 jaar of ouder.

* Statistisch significant verschil (anova-tests, p < 0.05) tussen moeders en vaders.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

Ondersteunend gedrag: uiten van affectie en responsiviteit
Ouders laten veel genegenheid zien en vertonen een grote mate van responsiviteit 
(figuur 7.1; tabel 7.6): zij laten naar eigen zeggen vaak merken dat zij van hun kind hou-
den, weten goed wat er in hun kind omgaat, en troosten en helpen hun kind indien zij de 
indruk hebben dat het niet zo goed met hem of haar gaat. Aangezien vrijwel alle ouders 
zeggen dat zij vaak laten zien dat zij van hun kind houden en dat zij responsief naar hun 
kind toe zijn, kunnen we ons afvragen in hoeverre zij de zaken wat positiever  voorstellen 
dan zij in werkelijkheid zijn.
Er bestaan verschillen in de mate waarin moeders en vaders hun kind ondersteunen. 
Moeders laten meer genegenheid zien naar hun kinderen toe dan vaders; nadere 
 analyses laten zien dat vaders wat meer gereserveerd zijn in het verschaffen van 
 lichamelijke nabijheid en contact (tabel 7.6). Deze verschillen in het tonen van gene-
genheid tussen moeders en vaders worden niet verklaard door verschillen in andere 
(achtergrond)kenmerken zoals gezinssituatie (of het om een tweeouder-, eenouder-, of 



162

ge zinsr app ort 2011

een stief/samengesteld gezin gaat), opleiding, inkomen, religie en arbeidsparticipatie. 
Verder zijn moeders, in vergelijking met vaders, meer responsief voor de behoeften 
en signalen van hun kind, ook na controle voor gezinssituatie, opleiding, inkomen en 
arbeids participatie. Deze verschillen in ondersteunend gedrag tussen moeders en vaders 
werden ook in eerder onderzoek gevonden (Rispens et al. 1996; Calzada et al. 2004).

Tabel 7.6

Ondersteunend gedrag: selectie van gedragingen bij de strategieën uiten van affectie en 

 responsiviteita (in procenten; n = 2691)

mee eensb

moeder vader

uiten van affectie
Ik laat mijn kind vaak merken dat ik van hem/haar houd. 98 98
Ik knuffel, kus en omarm mijn kind vaak. 97 91
Ik glimlach vaak naar mijn kind. 98 98

responsiviteit
Ik weet heel goed wat mijn kind wil of voelt. 97 95
Als mijn kind ergens over piekert of verdrietig is, dan begrijp ik wat er aan de hand is. 96 93
Als het niet zo goed met mijn kind gaat, lukt het mij om mijn kind te troosten. 98 98

a De items zijn afkomstig van schalen gebaseerd op de Nijmeegse Opvoedingsvragenlijst (novo) 
(Gerris et al. 1993; Gerrits et al. 1996a). Percentages zijn vetgedrukt wanneer verschillen tussen 
moeders en vaders statistisch significant zijn (χ2-tests, p < 0,05).

b Mee eens: beetje mee eens, redelijk mee eens, of helemaal mee eens.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

Werden er in eerder onderzoek (Rispens et al. 1996) nog duidelijke verschillen ge vonden 
in ondersteunend gedrag ten opzichte van meisjes en jongens, ons onderzoek laat geen 
verschillen zien.4 Zowel ouders van baby’s, peuters, kleuters en schoolkinderen, als 
 ouders van pubers geven hun kind veel ondersteuning, al wordt die ondersteuning wel 
wat minder naarmate kinderen ouder worden (zie tabellen B7.1 en B7.2 in de bijlage op 
internet). Dat laatste geldt met name voor het tonen van liefde en genegenheid en wat 
minder voor de mate waarin ouders responsief gedrag vertonen. Ouders met kinde-
ren onder de 6 jaar maken het meest gebruik van voelbare en duidelijk waarneembare 
 uitingen van genegenheid, ouders van adolescenten doen dat het minst; dit verschil 
blijkt ook uit eerder onderzoek (Rispens et al. 1996; Van Dorsselaer et al. 2007). Jongere 
kinderen leunen ook nog wat zwaarder op hun ouders en hebben meestal ook wat meer 
behoefte aan een tastbare vorm van ondersteuning dan oudere kinderen.

Autoritatieve controle: inductie, uitleggen, bevorderen van autonomie
Nederlandse ouders maken naar eigen zeggen meestal veel gebruik van autoritatieve 
controlestrategieën als inductie, uitleggen en het bevorderen van autonomie (figuur 
7.1; tabel 7.7). Bij inductie wijzen ouders hun kinderen op de gevolgen van hun gedrag 
voor anderen en praten daar met hen over. Dit doen ouders vooral als hun kind iemand 
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ge slagen heeft (tabel 7.7). Ouders geven volgens henzelf relatief vaak uitleg aan hun kind, 
 bijvoorbeeld wanneer het bang of van streek is of bij straf. Verder benadrukken ouders 
in de interactie met hun kind zijn of haar autonomie en eigen verantwoordelijkheid; zo 
moedigen ouders hun kind regelmatig aan onafhankelijk van hen te zijn. Driekwart van 
de ouders laat hun kind zelf veel beslissingen nemen. Deze bevindingen komen overeen 
met de eerdergenoemde individualisering van het kind in het gezin (Schnabel 2008).

Tabel 7.7

Autoritatieve controle: selectie van gedragingen bij de strategieën inductie, uitleggen en bevorderen 

van autonomiea (in procenten; n = 2691)

mee eensb

moeder vader

inductie
Als mijn kind vervelend is geweest naar iemand, zeg ik vaak dat die ander moet huilen. 38 34
Als mijn kind iets van een ander stuk heeft gemaakt, zeg ik vaak dat die ander verdrietig is. 69 62
Als mijn kind iemand geslagen heeft, zeg ik meestal dat hij/zij die ander pijn gedaan heeft. 90 82

uitleggen
Als ik mijn kind iets laat doen in het gezin, geef ik eerst duidelijke instructies. 96 90
Ik praat regelmatig met mijn kind over hem/haar zelf. 98 89
Ik maak mijn kind duidelijk waarom ik straf. 97 95

bevorderen van autonomiec

Ik laat mijn kind zelf veel beslissingen nemen. 75 77
Ik laat mijn kind veel nieuwe dingen uitproberen, ook al is de afloop daarvan erg onzeker. 60 64
Ik moedig mijn kind aan onafhankelijk van mij te zijn. 89 81

a De items zijn afkomstig van schalen gebaseerd op de Nijmeegse Opvoedingsvragenlijst (novo) (Gerris 
et al. 1993; Gerrits et al. 1996a) en de Uitleg Schaal (Peeters en Woldringh 1993; Gerrits et al. 1996a). 
Percentages zijn vetgedrukt wanneer verschillen tussen moeders en vaders statistisch significant zijn  
(χ2-tests, p < 0,05).

b Mee eens: beetje mee eens, redelijk mee eens, of helemaal mee eens.
c Bevorderen van autonomie is alleen gemeten bij ouders met kinderen van 2 jaar of ouder.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

Moeders maken meer gebruik van de autoritatieve strategieën inductie en uitleggen 
dan vaders, ook na controle voor gezinssituatie, opleiding, inkomen en deelname aan 
betaalde arbeid. Dit komt overeen met eerder onderzoek (Rispens et al. 1996). Moeders 
van zonen en dochters verschillen niet in de mate waarin zij van autoritatieve controle-
strategieën gebruikmaken. Vaders moedigen autonomie en onafhankelijkheid meer 
aan bij zonen dan bij dochters; vaders van zonen en dochters verschillen niet in de mate 
waarin zij uitleg geven of inductie toepassen. Inductieve strategieën worden minder 
gehanteerd naarmate kinderen ouder zijn, autonomie wordt juist meer aangemoedigd 
bij oudere kinderen; tussen het geven van uitleg en de leeftijd van het kind in kwestie 
vonden we geen samenhang (zie tabellen B7.1 en B7.2 in de bijlage). Dat autonomie meer 
aangemoedigd wordt bij oudere kinderen is logisch gezien het feit dat kinderen met de 
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leeftijd steeds zelfstandiger worden. Wellicht gebruiken ouders van oudere kinderen ook 
regelmatig inductieve strategieën, maar zijn die wat subtieler dan de strategieën die in 
ons onderzoek aan bod kwamen.

Autoritaire controle: belonen, straffen, negeren
Vergeleken met autoritatieve strategieën worden autoritaire strategieën door ouders 
veel minder gebruikt (figuur 7.1; tabel 7.8). Dit is in lijn met de eerdergenoemde onder-
handelingshuishouding (De Swaan 1979). Van de autoritaire strategieën komt belonen 
nog relatief het meeste voor. De meest voorkomende manier om kinderen te belonen 
wanneer zij iets goeds hebben gedaan, is door hen een complimentje te geven (tabel 7.8). 
Ook gaan ouders vaak iets leuks doen met hun kind als beloning voor gewenst gedrag. 
Wanneer ouders straffen, verheffen de meesten van hen hun stem of zonderen het kind 
af, bijvoorbeeld door het naar zijn of haar kamer te sturen. Ouders zijn veel minder 
geneigd hun kind fysiek te straffen; 15% van de ouders zegt weleens een opvoedkundige 
of corrigerende tik uit te delen. Ook zeggen de meeste ouders weinig gebruik te maken 
van negeren als maatregel wanneer het kind iets doet wat niet mag.

Tabel 7.8

Autoritaire controle: selectie van gedragingen bij de strategieën straffen, belonen en negerena

(in procenten; n = 2691)

mee eensb

moeder vader

straffen
Als straf stuur ik mijn kind meestal naar zijn/haar kamer of naar de gang. 65 61
Als mijn kind iets doet wat niet mag, verhef ik mijn stem. 92 91
Meestal geef ik mijn kind een draai om de oren of een tik als hij/zij iets doet wat niet mag. 15 14

belonenc

Ik geef mijn kind meestal een complimentje wanneer het iets goeds heeft gedaan. 99 99
Vaak ga ik met mijn kind iets leuks doen (uitstapje, langer opblijven) als mijn kind 
 meegeholpen heeft. 66 65
Meestal koop ik iets voor mijn kind of laat ik mijn kind iets kopen als hij/zij iets goed 
gedaan heeft. 34 29

negeren
Als mijn kind iets doet wat niet mag, kijk ik vaak boos en kijk dan niet naar hem/haar om. 19 19
Als mijn kind iets doet wat niet mag, dan praat ik meestal weer als hij/zij zich beter 
gedraagt. 42 37

a De items zijn afkomstig van schalen gebaseerd op de Nijmeegse Opvoedingsvragenlijst (novo) Gerris et 
al. 1993; Gerrits et al. 1996a). Percentages zijn vetgedrukt wanneer verschillen tussen moeders en vaders 
statistisch significant zijn (χ2-tests, p < 0,05).

b Mee eens: beetje mee eens, redelijk mee eens, of helemaal mee eens.
c Belonen is alleen gemeten bij ouders met kinderen van 2 jaar of ouder.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)
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Vaders en moeders verschillen slechts weinig van elkaar wat betreft het hanteren van 
autoritaire controlestrategieën. Dat wijkt af van de bevinding van Rispens en collega’s 
vijftien jaar geleden dat vaders vaker dan moeders autoritair optreden. Moeders van 
zonen geven vaker straf dan moeders van dochters, en dit heeft waarschijnlijk te maken 
met het feit dat jongens vaker regeloverschrijdend gedrag vertonen dan meisjes (zie ook 
hoofdstuk 9); geen verschillen worden gevonden voor de andere strategieën. Vaders van 
zonen en dochters verschillen overigens niet in de mate waarin zij van autoritaire con-
trolestrategieën gebruikmaken. Met uitzondering van baby’s krijgen jongere kinderen 
vaker straf dan oudere kinderen; oudere kinderen worden minder vaak beloond dan 
jongere kinderen (zie tabellen B7.1 en B7.2 in de bijlage). Voor het inslijpen van positieve 
gedragspatronen bij jongere kinderen is belonen – en dan met name het geven van com-
plimentjes – een effectieve strategie.

Structuur: regelmaat en consistentie
Het opvoeden van kinderen vergt heel wat organisatie, zoals het runnen van het huis-
houden, het zorgen voor opvang van de kinderen tijdens werk, en het halen en brengen 
van kinderen van en naar de opvang, school, clubs en vriendjes. De meeste ouders zijn 
naar eigen zeggen goed in staat om voor regelmaat en een ordelijke omgeving te zorgen 
(figuur 7.1; tabel 7.9): het huis is schoon en er is sprake van vaste routines, bijvoorbeeld 
een vast tijdstip voor het avondeten. De meeste ouders zijn consistent in hun gedrag 
naar het kind toe (figuur 7.1; tabel 7.9), bijvoorbeeld in de handhaving van regels en in 
hun reacties op overtredingen door het kind; hierin worden geen verschillen gevonden 
tussen moeders en vaders. Desalniettemin geeft bijna een derde van de ouders aan vaak 
moeite te hebben met het volhouden van regels voor hun kind.
Wat betreft de mate waarin de opvoeding gekenmerkt wordt door regelmaat en 
 consistentie zijn er nauwelijks verschillen tussen vaders en moeders. Geen verschillen 
worden gevonden tussen de opvoeding van dochters en zonen. Vaders van  adolescenten 
(15-17 jaar) besteden minder aandacht aan regelmaat dan vaders van jongere kinderen; 
deze verschillen zijn niet te zien bij moeders. Moeders en vaders van adolescenten zijn 
het minst consistent in hun aanpak vergeleken met moeders en vaders van kinderen 
uit andere leeftijdsgroepen (zie tabellen B7.1 en B7.2 in de bijlage). Mogelijk heeft dit te 
maken met het feit dat adolescenten de regels thuis steeds meer ter discussie gaan stel-
len, waardoor ouders vaker water bij de wijn gaan doen en minder consequent optreden.
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Tabel 7.9

Structuur: selectie van gedragingen bij de strategieën regelmaat en consistentiea 

(in procenten; n = 2691)

mee eensb

moeder vader

regelmaat
Ons huis is schoon en ordelijk. 97 96
Wij hebben een vast tijdstip voor het avondeten. 92 90
Ik zorg dat mijn kind volgens vaste regels leeft, dat is voor het kind heel wat 
 gemakkelijker. 94 93

consistentie
Ik zet altijd door met het disciplineren van mijn kind, ongeacht hoe lang het duurt. 68 65
Mijn kind weet mij vaak over te halen hem/haar lichter te straffen dan ik van plan was. 32 31
Als ik eenmaal ‘nee’ heb gezegd, weet mijn kind mij toch van gedachten te laten 
 veranderen. 30 28

a De items zijn afkomstig van schalen gebaseerd op de Parental Dimensions Inventory (pdi) (Slater en 
Power 1987; Gerrits et al. 1996b) en op de Vragenlijst Opvoedingsdimensies (vod) (Gerrits et al. 1996a). 
Percentages zijn vetgedrukt wanneer verschillen tussen moeders en vaders statistisch significant zijn 
(χ2-tests, p < 0,05).

b Mee eens: beetje mee eens, redelijk mee eens, of helemaal mee eens.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

7.3 Hoe hangen opvoedingsdoelen, -beleving en -strategieën met elkaar samen?

In hoeverre vinden opvattingen van ouders over opvoeden hun weerslag in de 
op voedingsstrategieën die ouders hanteren? En in hoeverre speelt de beleving van de 
opvoeding een rol? Is het zo dat ouders die minder opvoedingsstress ervaren ook meer 
effectieve opvoedingsstrategieën hanteren? Om hierachter te komen zijn er, voor vaders 
en moeders apart, regressieanalyses uitgevoerd waarin gekeken wordt in  hoeverre 
opvoedingsgedrag van ouders samenhangt met opvoedingsoriëntaties en de beleving 
van de opvoeding.5 In deze analyses is telkens gecontroleerd voor relevante achtergrond-
kenmerken, zoals geslacht van het kind, leeftijd van het kind, sociaal- economische 
positie van de ouders (opleidingsniveau, inkomen, arbeidsparticipatie), en de gezins-
situatie. Een samenvatting van de resultaten van deze analyses is te vinden in tabel 7.10; 
de volledige resultaten zijn te vinden in de bijlage (tabellen B7.3 en B7.4).
Voor zowel vaders als moeders blijkt de beleving van de opvoeding het sterkst samen te 
hangen met de opvoedingsstrategieën die ouders zeggen te hanteren: naarmate vaders 
en moeders een positiever beeld hebben van de opvoeding van hun kinderen en minder 
last hebben van opvoedingsstress, vertonen zij meer ondersteunend opvoedingsgedrag, 
hanteren zij vaker autoritatieve controlestrategieën en minder vaak autoritaire controle-
strategieën, en is hun opvoedingsgedrag volgens hen meer gekenmerkt door regelmaat 
en voorspelbaarheid. Ook eerder onderzoek liet dergelijke patronen zien (Pinderhughes 
et al. 2000; Parke et al. 2004). Blijkbaar zijn ouders die opvoedingsstress ervaren minder 
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in staat om geduldig te zijn, complimenten te geven, uitleg te geven en open te staan 
voor discussie met hun kind. Het kan natuurlijk ook zijn dat ouders een positief gevoel 
krijgen over de opvoeding wanneer zij ondersteunende en autoritatieve strategieën 
hanteren en een ordelijke en voorspelbare opvoedomgeving creëren.

Tabel 7.10

Regressie van opvoedingsbeleving en opvoedingsorientatiës op dimensies van ouderlijk 

 opvoedgedrag (in gestandaardiseerde coëfficiënten)a

dimensie van opvoedgedrag

ondersteuning
autoritatieve 
 controleb

autoritaire 
 controleb structuur

moeders
opvoedingsbelevingc 0,37*** 0,09*** –0,21*** 0,45***
opvoedingsoriëntatie

conformiteit (ref.)
autonomie –0,05 0,10** –0,12*** –0,05
assertiviteit –0,01 –0,03 –0,15*** –0,08**
sociaal gevoel 0,01 0,02 –0,10*** –0,04
prestatie 0,00 0,04 –0,04 –0,02

verklaarde variantie (R2) 0,22 0,05 0,17 0,24
n 1506 1367 1367 1506

vaders
opvoedingsbelevingc 0,37*** 0,12*** –0,20*** 0,47***
opvoedingsoriëntatie

conformiteit (ref.)
autonomie –0,03 0,03 –0,19*** –0,01
assertiviteit –0,02 0,03 –0,08 0,02
sociaal gevoel –0,03 0,01 –0,07 0,07*
prestatie –0,03 0,01 –0,05 –0,04

verklaarde variantie (R2) 0,32 0,07 0,15 0,25
n 939 857 857 939

a De vier samenvattende schalen van opvoedingsstrategieën zijn gebaseerd op de Nijmeegse 
Opvoedingsvragenlijst (novo) (Gerris et al. 1993; Gerrits et al. 1996a), de Parental Dimensions 
Inventory (pdi) (Slater en Power 1987; Gerrits et al. 1996b), de Vragenlijst Opvoedingsdimensies 
(vod) (Gerrits et al. 1996a), en de Uitleg Schaal (Peeters en Woldringh 1993; Gerrits et al. 1996a).

b In de analyses van autoritatieve en autoritaire controle zijn alleen ouders meegenomen met 
kinderen van 2 jaar of ouder.

c De schaalscores zijn 1-6.
* Statistisch significant (p < 0,05).
** Statistisch significant (p < 0,01).
*** Statistisch significant (p < 0,001).

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)
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Voor zowel vaders als moeders geldt dat opvoedingsoriëntaties samenhangen met auto-
ritair gedrag. Moeders die veel waarde hechten aan autonomie, assertiviteit en sociaal 
gevoel maken minder vaak gebruik van autoritair opvoedingsgedrag dan moeders die 
conformiteit belangrijk vinden; vaders die autonomie belangrijk achten, zijn minder 
autoritair dan vaders die conformiteit belangrijk vinden. Blijkbaar zijn ouders meer ge-
neigd streng op te treden naar hun kind toe wanneer zij hun kinderen conformistisch 
willen opvoeden, en dat is ook in lijn met eerder onderzoek (Rispens et al. 1996). Ook 
regelmaat en voorspelbaarheid in de opvoeding hangen samen met de opvoedings-
oriëntaties van moeders en vaders. Moeders die assertiviteit belangrijk vinden, zorgen 
wat minder voor regelmaat en voorspelbaarheid in hun opvoeding vergeleken met 
moeders die hechten aan conformiteit; vaders die sociaal gevoel belangrijk vinden, 
vertonen juist meer regelmatig en voorspelbaar opvoedingsgedrag dan vaders die 
waarde hechten aan conformiteit. Verder vonden we dat de mate waarin moeders auto-
ritatief opvoedingsgedrag vertonen, afhangt van hun opvoedingsoriëntatie: moeders 
die autonomie belangrijk vinden, vertonen meer autoritatief gedrag dan moeders die 
conformiteit belangrijk vinden. De opvoedingsoriëntaties van vaders blijken wat min-
der samen te hangen met opvoedingsgedrag dan de oriëntaties van moeders. Blijkbaar 
laten moeders zich in de manier waarop zij hun kinderen opvoeden meer leiden door 
wat zij belangrijk vinden in de opvoeding dan vaders. Overigens kunnen aanpassingen 
in opvoedingsgedragingen van ouders natuurlijk ook leiden tot veranderingen in hun 
opvoedingsoriëntaties.

7.4 Opvoeding en arbeidsparticipatie

In de afgelopen decennia is de arbeidsdeelname van vrouwen sterk toegenomen, wat 
heeft geleid tot een situatie waarin ouders de opvoeding van kinderen moeten combi-
neren met een betaalde baan. Er is al lange tijd een maatschappelijke discussie aan de 
gang over de vraag of kinderen van wie beide ouders buitenshuis werken slechter af zijn 
als het gaat om hun opvoeding of ontwikkeling dan kinderen van wie een van de ouders 
niet of weinig werkt (Bianchi 2000). Een argument dat vaak aangevoerd wordt voor een 
mogelijk negatieve invloed van twee buitenshuis werkende ouders op de opvoeding en 
ontwikkeling van een kind is dat deze ouders minder tijd zouden doorbrengen met hun 
kinderen. Onderzoek naar de tijdsbesteding van ouders laat zien dat dit niet het geval is 
(zie hoofdstuk 5). Wat mogelijk wel een rol speelt, is dat werkende ouders minder direct 
beschikbaar zijn voor hun kinderen en mogelijk ook emotioneel minder betrokken zijn 
bij hen als gevolg van de eisen die het werk aan hen stelt. Wellicht is dit vooral aan de 
orde als ouders niet tevreden zijn met of geen controle hebben over hun arbeidssituatie 
(en de (eventuele) kinderopvang). Dit zou negatieve consequenties kunnen hebben voor 
de manier waarop zij de opvoeding ter hand nemen. Als het werken van beide ouders 
daarentegen een gewenste situatie is die hen tot tevredenheid stemt, kan dit een posi-
tieve invloed hebben op hun functioneren als opvoeder – en daarmee vermoedelijk ook 
op het functioneren van kinderen (Ten Brummelhuis 2009; Wierda-Boer 2009; Van der 
Lippe en Roeters 2010).
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Tot nog toe is onduidelijk in hoeverre werk van ouders interfereert met de opvoeding of 
de opvoeding juist versterkt; onderzoek naar de relatie tussen het werk van ouders en 
de opvoeding van kinderen is er in Nederland nauwelijks (Van IJzendoorn en Kroonen-
berg 1997; Zeijl et al. 2005). Gezien het belang dat de overheid hecht aan het verhogen 
van de gemiddelde arbeidsduur van vrouwen (oc w 2009a) en aan het verbeteren van 
de combinatie tussen werk en zorg voor mannen en vrouwen (oc w 2009b), zullen 
we onder zoeken hoe de arbeidsverdeling van moeders en vaders samenhangt met de 
pedagogische rol die zij thuis vervullen. Maakt het voor de opvoedingsoriëntaties, 
-beleving en -strategieën van ouders uit of (beide) ouders (veel) werken? Opvoedings-
oriëntaties blijken nauwelijks te verschillen afhankelijk van de arbeidsparticipatie van 
ouders (zie tabellen B7.5 en B7.6 in de bijlage). Niet-werkende vaders en moeders met 
een kleine deetlijdbaan vinden conformiteit wat belangrijker dan vaders en moeders 
met een grote deeltijdbaan. Aanvullende statistische analyses laten echter zien dat deze 
verschillen te her leiden zijn tot opleidingsverschillen. Laagopgeleide ouders  hebben 
namelijk minder vaak een betaalde baan of vaker een kleinere deeltijdbaan dan hoog-
opgeleide ouders.
Voor de manier waarop de opvoeding beleefd wordt, doen arbeidsverplichtingen er 
meer toe (zie tabellen B7.7 en B7.8 in de bijlage). Moeders met een grote deeltijdbaan 
hebben een positievere beleving van de opvoeding dan moeders zonder baan. Moeders 
en vaders die deel uitmaken van grote anderhalfverdienershuishoudens beleven de 
opvoeding positiever dan moeders en vaders uit eenverdienerhuishoudens, ook nadat 
gecontroleerd is voor verschillen in opleidingsniveau en inkomen. Blijkbaar wordt door 
hedendaagse ouders een verdeling waarin beide ouders buitenshuis werkzaam zijn juist 
als prettiger en minder belastend voor de opvoeding van de kinderen ervaren dan een 
situa tie waarin één ouder – meestal de vader – kostwinner is en de ander – de moeder – 
voor de kinderen zorgt. Veel werkende ouders geven ook aan de combinatie van werken 
en zorg als verrijkend te ervaren, zo zagen we in hoofdstuk 5. Mogelijk geeft de com-
binatie en de afwisseling van activiteiten positieve energie, of misschien doen ouders 
in betaald werk kennis en vaardigheden op die ook van pas komen in de opvoedings-
situatie (Van Steenbergen 2007). Het kan echter ook zijn dat (een positieve beleving van) 
de opvoedingssituatie het toelaat dat beide ouders werken. Als er in een gezin weinig 
opvoedingsproblemen ervaren worden, is het voor beide ouders gemakkelijker om te 
werken dan wanneer de opvoedingsbeleving minder positief is.
Er zijn weinig verbanden gevonden tussen de arbeidsparticipatie van ouders en de ver-
deling van betaalde arbeid tussen ouders aan de ene kant en opvoedingsstrategieën 
aan de andere kant (zie tabellen B7.1 en B7.2 in de bijlage). Moeders met een grote deel-
tijdbaan zeggen wel meer genegenheid aan hun kind te laten zien dan moeders met 
een kleine deeltijdbaan, ook nadat rekening gehouden is met verschillen in opleidings-
niveau en inkomen; voor vaders vinden we dergelijke verbanden niet. Mogelijk spelen 
bij deze moeders schuldgevoelens over het idee dat ze minder tijd aan de opvoeding 
kunnen besteden een rol en compenseren zij dat door hun kinderen meer positieve 
aandacht te geven. Het kan vanzelfsprekend ook zijn dat ze meer tevreden met hun 
 situatie zijn en daardoor meer affectie en genegenheid kunnen laten zien. Verder vinden 
we wat betreft de autoritatieve strategie inductie – kinderen wijzen op de gevolgen van 
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( negatief ) gedrag voor een ander en daarover praten – dat vaders en moeders met een 
grote  deeltijdbaan deze strategie minder vaak toepassen dan vaders en moeders zonder 
baan, ook na correctie voor opleiding en inkomen. Wellicht komen ouders zonder baan, 
doordat ze meer thuis zijn, meer in aanraking met situaties waarin hun kinderen iets 
doen wat niet leuk is voor een ander dan ouders met een grote deeltijdbaan. Deze situa-
ties kunnen bij ouders het gebruik van inductie oproepen.
Niet alleen de omvang van de arbeidsverplichtingen kan de opvoeding beïnvloeden, 
ook de omvang van de zorgverplichtingen doet ertoe. Een groter gezin brengt meer 
zorgverantwoordelijkheden met zich mee en kan daarmee ook een grotere opvoedings-
belasting vormen. Moeders met één kind geven inderdaad aan de opvoeding op een 
meer positieve manier te beleven dan moeders met twee kinderen; of moeders twee of 
meer kinderen hebben, maakt geen verschil. Voor vaders worden dergelijke verbanden 
niet gevonden. Aangezien het belangrijkste deel van de verzorging en opvoeding van 
kinderen nog in veel gevallen op de moeder neerkomt, kan een extra kind dus vooral een 
grotere belasting voor de moeder met zich meebrengen.

7.5 Opvoeding in kwetsbare groepen en situaties

Hoe krijgt de opvoeding gestalte in kwetsbare groepen en situaties? We denken dan 
aan eenoudergezinnen, stief- of samengestelde gezinnen, gezinnen met laagopgeleide 
ouders en gezinnen met een laag inkomen. Dit zijn gezinnen die ook wat extra aandacht 
van de overheid krijgen (Jeugd en Gezin 2008). Een alleenstaande ouder kan zorg voor 
kinderen en werk niet delen met een partner, wat een grotere taakbelasting met zich 
meebrengt en kan leiden tot opvoedingsproblemen. Ook het feit dat een alleenstaande 
ouder er in emotioneel opzicht meer alleen voor staat, kan zijn of haar draagkracht ver-
minderen. Verder hebben de meeste eenoudergezinnen een slechte inkomenspositie, en 
dat vormt een risico voor opvoedingsproblemen (Parke et al. 2004). In stief- of samenge-
stelde gezinnen kunnen de nieuwe relaties weleens tot conflicten leiden, bijvoorbeeld 
doordat de opvoedingsstijlen van de ouders verschillen of doordat de kinderen moeite 
hebben met de stiefouder en zijn/haar eventuele kinderen.
Een lage inkomenspositie of geldgebrek kan, zeker wanneer het om een chronische 
situatie gaat, de emotionele veerkracht van ouders aantasten, en dat kan een ongunstig 
effect hebben op de kwaliteit van de opvoeding. Gezinnen waarin ouders laagopgeleid 
zijn, hebben ook een grotere kans op een lage inkomenspositie. Daarnaast kan er in 
gezinnen met laagopgeleide ouders, zeker wanneer de lage opleiding van generatie op 
generatie overgedragen wordt, sprake zijn van een cultuur van lage verwachtingen, min-
der consistente opvoedingspatronen en meer fysieke vormen van disciplinering (Vanhee 
2007; Jansen 2009).

7.5.1 Opvoedingsoriëntaties in kwetsbare groepen en situaties

De mate waarin opvoedingsoriëntaties belangrijk worden gevonden, hangt voor een 
groot deel af van het opleidingsniveau van de ouders (zie tabellen B7.5 en B7.6 in de 
bijlage). Moeders en vaders die een hoger opleidingsniveau hebben bereikt, vinden 
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autonomie, assertiviteit en sociaal gevoel belangrijk; aanpassing aan de eisen van de 
samenleving (conformiteit) wordt door ouders met een lagere opleiding juist meer 
gewaardeerd. Deze bevindingen komen voor een groot deel overeen met resultaten 
uit eerder opvoedingsonderzoek (Rispens et al. 1996; Herweijer en Vogels 2004) en uit 
eerder onderzoek naar waardeoriëntaties in het algemeen (Kohn 1977). Opleidingsver-
schillen in opvattingen worden veelal verklaard door te wijzen op verschillen in sociaal 
en cultureel kapitaal die via de opvoeding van generatie op generatie worden door-
gegeven.
Ouders in gezinnen met een hoger inkomen vinden autonomie en sociaal gevoel 
belangrijker dan ouders in gezinnen met een lager inkomen; het omgekeerde geldt 
voor con formiteit. Deze verschillen lijken op de verschillen die we ook vonden voor 
uiteen lopende opleidingsniveaus, maar na controle voor opleidingsniveau blij-
ven de  inkomensverschillen grotendeels overeind. Het feit dat naast verschillen in 
op leidingsniveau ook verschillen in inkomen een rol spelen, impliceert dat niet alleen 
de voor bereiding op de sociaal-economische positie maar ook de sociaal-economische 
positie zelf bepaalt welke ideeën ouders hebben over de opvoeding, en dat is in overeen-
stemming met Kohns (1977) theorie. Kohn gaat er namelijk van uit dat ouders met een 
hogere sociaal-economische positie meer belang hechten aan autonomie en assertiviteit 
en dit aan hun kinderen willen doorgeven, omdat dergelijke eigenschappen van pas 
komen in hun werksituatie, die gekenmerkt wordt door relatief veel vrijheid. Ouders met 
een lagere sociaal-economische positie zijn daarentegen meer gericht op conformiteit, 
omdat dit een eigenschap is die relevant is in hun werksituatie: deze eigenschap stelt hen 
in staat opdrachten op te volgen en uit te voeren (Herweijer en Vogels 2004).
Moeders uit eenoudergezinnen vinden sociaal gevoel minder belangrijk dan moeders 
uit tweeoudergezinnen, maar hechten weer meer belang aan prestaties; deze verschillen 
verdwijnen echter na correctie voor opleidingsniveau en inkomen. Ouders in stiefgezin-
nen verschillen niet in opvoedingsoriëntaties van de andere groepen.

7.5.2 Opvoedingsbeleving in kwetsbare groepen en situaties

Lageropgeleide ouders hebben – ook na controle voor inkomen – een minder  positieve 
beleving van de opvoeding dan hogeropgeleide ouders, en ouders met een lager inko-
men zijn minder positief dan ouders met een hoger inkomen (zie tabellen B7.7 en 
B7.8 in de bijlage). Dit laatste verschil blijft ook intact als we rekening houden met het 
opleidingsniveau. Het hebben van een lage opleiding en een laag inkomen zijn beide 
stress bevorderende omstandigheden (Jansen 2009), en dat kan zijn effect hebben op de 
beleving van ouders.
Alleenstaande ouders hebben een negatievere beleving van de opvoeding dan ouders 
in tweeoudergezinnen. Dit verschil blijft bestaan na correctie voor opleidingsniveau en 
inkomen. Alleenstaande ouders missen – zoals we eerder ook constateerden – natuurlijk 
een partner op wie zij kunnen terugvallen en met wie zij problemen bij de opvoeding 
kunnen bespreken. Dat alleenstaande ouders de zorg voor de kinderen, de organisatie 
van het gezinsleven en het betaalde werk niet kunnen delen met een partner, brengt 
een grotere taakbelasting met zich mee, en dat kan leiden tot een minder positieve 
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beleving van de opvoeding. Verwacht zou kunnen worden dat de opvoeding in een 
stief- of samengesteld gezin wat meer problematisch verloopt omdat opvoedingsstijlen 
van  partners kunnen botsen (Spruijt 2007); we vinden echter in ons onderzoek geen 
statistisch significante verschillen tussen tweeoudergezinnen en stief- of samengestelde 
gezinnen in hoe de opvoeding beleefd wordt.

7.5.3 Opvoedingsstrategieën in kwetsbare groepen en situaties

Het opleidingsniveau van de moeder hangt samen met de mate waarin affectie wordt 
getoond (zie tabellen B7.1 en B7.2 in de bijlage): lageropgeleide moeders laten minder 
genegenheid zien dan hogeropgeleide moeders. Dergelijke patronen worden niet gevon-
den voor de vader. Eerder zagen we al dat lageropgeleide ouders meer opvoedingsstress 
ervaren dan hogeropgeleide ouders. Mogelijk zorgt dit er vooral bij moeders voor dat zij 
wat minder in staat zijn veel genegenheid aan hun kind te tonen. Het verschil in affectie 
is wellicht ook deels toe te schrijven aan de jongere leeftijd waarop lageropgeleide vrou-
wen moeder worden. Zij kiezen op die jongere leeftijd waarschijnlijk minder bewust voor 
kinderen, waardoor ze minder affectie kunnen uiten naar hun kind dan hoger opgeleide 
moeders. Vaders uit stief- en samengestelde gezinnen laten minder genegenheid zien 
naar het kind toe vergeleken met vaders uit eenoudergezinnen of tweeoudergezinnen. 
Aanvullende analyses laten zien dat dit vooral komt doordat in veel stief- en samen-
gestelde gezinnen (namelijk in 74% van de gevallen) de vader niet de biologische vader 
is van het kind. Relaties tussen stiefouders en stiefkinderen zijn vaak complex. Mogelijk 
zijn stiefvaders meer aarzelend om affectie en genegenheid te laten zien, of verzetten 
stiefkinderen zich tegen dit soort aandacht van hun stiefvader (Feenstra 2004).
Lageropgeleide ouders maken meer gebruik van inductie maar benadrukken minder de 
autonomie van het kind dan hogeropgeleide ouders. Ook ouders met een lager inkomen 
stimuleren minder de autonomie van hun kinderen, ook na correctie voor opleiding. 
Waarschijnlijk komt dit doordat deze ouders autonomie bij hun kind ook minder belang-
rijk vinden, zoals we al zagen in paragraaf 7.5.1. Geen relatie wordt gevonden tussen het 
geven van uitleg aan de ene kant en de opleiding en het inkomen van de ouders aan de 
andere kant. Moeders in eenoudergezinnen benadrukken minder vaak de autonomie 
van het kind dan moeders in tweeoudergezinnen; deze verschillen blijven bestaan na 
correctie voor opleidingsniveau en inkomen.
Lageropgeleide ouders maken meer gebruik van autoritaire controlemethoden dan 
hogeropgeleide ouders. Ouders met een lager inkomen passen vaker autoritaire strate-
gieën toe dan ouders met een hoger inkomen; deze verschillen blijven grotendeels intact 
wanneer gecontroleerd wordt voor opleidingsverschillen. Deze verschillen hebben er 
deels mee te maken dat ouders met een lage opleiding en/of een laag inkomen andere 
ideeën over de opvoeding hebben (zie § 7.5.1). Daarnaast ervaren deze ouders meer 
opvoedingsstress (zie § 7.5.2) waardoor zij minder geduld kunnen opbrengen en eerder 
terugvallen op autoritaire strategieën zoals straffen. Vergeleken met moeders in twee-
oudergezinnen straffen, belonen en negeren moeders in eenoudergezinnen hun kind 
vaker; de meeste van deze verschillen worden verklaard doordat alleenstaande moeders 
lageropgeleid zijn en een lager inkomen hebben.
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Lageropgeleide ouders leggen meer nadruk op regelmaat dan hogeropgeleide ouders. 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hogeropgeleiden meer waarde hechten 
aan persoonlijke autonomie en zelfbepaling dan lageropgeleiden (zie § 7.5.1). Lager-
opgeleide ouders zijn wel weer minder consistent en voorspelbaar in hun gedrag dan 
hogeropgeleide ouders, en datzelfde geldt voor ouders met een laag inkomen vergeleken 
met ouders met een hoog inkomen, ook na correctie voor opleidingsniveau. Een laag 
inkomen kan samengaan met financiële problemen en deze kunnen op hun beurt leiden 
tot stressgevoelens bij ouders. Stress kan ervoor zorgen dat ouders meer prikkelbaar 
en minder geduldig zijn, en als gevolg daarvan minder consequent gedrag vertonen 
(McLoyd 1990; Rutter 2000).
Vaders in eenoudergezinnen geven aan minder goed in staat te zijn voor regelmaat te 
zorgen dan vaders in tweeoudergezinnen, ook na correctie voor opleidingsniveau en 
inkomen; mogelijk missen zij de steun van een partner hierin. Voor moeders worden 
dergelijke verschillen tussen gezinssituaties niet gevonden. Verder zijn alleenstaande 
vaders en moeders minder consistent in hun opvoedingsgedrag dan ouders in twee-
oudergezinnen, ook na correctie voor opleidingsniveau en inkomen. Mogelijk speelt de 
dubbele belasting van alleenstaande ouders hierbij een rol, waardoor er sprake is van 
minder supervisie en ouders de ene keer wel en de andere keer niet (kunnen) reageren 
op het gedrag van hun kind.

7.6 Conclusies

Hedendaagse ouders hechten het meeste belang aan autonomie en assertiviteit in de 
opvoeding van hun kinderen; daarna volgen conformiteit en sociaal gevoel, en op de 
laatste plaats (school)prestaties. De nadruk die ouders leggen op autonomie en asser-
tiviteit weerspiegelt het individualistische karakter van de hedendaagse Nederlandse 
samenleving. Het lijkt wat ten koste te gaan van waarden die te maken hebben met 
empathie, het omgaan met andere mensen en het algemeen belang. Deze ontwikkeling 
verklaart de zorgen die af en toe geuit worden over de sociale kwaliteit van de opvoeding 
in Nederland (Van Stokkom 2000; De Winter 2005). Conformistische doelen lijken ove-
rigens in de afgelopen jaren weer wat belangrijker te zijn geworden (vgl. Rispens et al. 
1996). Mogelijk heeft de recente maatschappelijke discussie over normen en waarden 
hierin een rol gespeeld.
Volgens hedendaagse (westerse) opvoeddeskundigen kenmerkt een kwalitatief goede 
opvoeding zich door een hoge mate van ondersteuning (uiten van affectie en responsivi-
teit), een veelvuldig gebruik van autoritatieve controlestrategieën (uitleggen, inductie, 
bevorderen van de autonomie van het kind), weinig gebruik van autoritaire controle-
strategieën (straffen, belonen en negeren), en een voldoende mate van structuur en 
regelmaat (Groenendaal en Deković 2000). Volgens deze maatstaven doen ouders het 
naar eigen zeggen over het algemeen goed, al geeft tegelijkertijd ook een derde van de 
ouders aan niet zo consistent te zijn in het volhouden van regels.
De meeste ouders blijken ook tevreden te zijn met de gang van zaken thuis. Het kan 
natuurlijk zijn dat ouders een te rooskleurig beeld schetsen van hun opvoeding en 
gezinsleven. Desalniettemin maakte ook eerder onderzoek onder medewerkers van 
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de jeugdgezondheidszorg en onder kinderen duidelijk dat het meestal goed gaat met 
de  opvoeding in Nederland (Zeijl et al. 2005; Naber et al. 2008; Distelbrink et al. 2010). 
Toch geven relatief veel ouders aan de opvoeding van hun kinderen als zwaar te  ervaren 
en soms onzeker te zijn of zij de opvoeding wel aankunnen: ongeveer een op de vijf 
ouders heeft soms het gevoel de opvoeding niet goed in de hand te hebben en ongeveer 
een op de zeven ouders heeft vaak het gevoel de opvoeding niet aan te kunnen. (zie ook 
Kiene 2010). Het kan zijn dat die onzekerheid vooral uit gezonde twijfel bestaat die niet 
nadelig is voor de opvoedingspraktijk. Onzekerheidsgevoelens kunnen echter ook leiden 
tot een ‘op voedingskramp’ (vgl. Kiene 2010). Ouders zouden het dan te goed willen doen, 
hun kind te veel aandacht gaan geven en het overbeschermen. Overbescherming vormt 
een risico voor een ongunstige ontwikkeling van de mentale weerbaarheid van kinde-
ren, kinderen zouden er ‘onzelfstandige watjes’ door worden (Pont 2008).
In tegenstelling tot eerder onderzoek (Rispens et al. 1996) vonden we geen ver-
schillen tussen moeders en vaders in de ideeën die zij hebben over wat belangrijk is 
in de  opvoeding. Mogelijk reflecteert deze bevinding een afname in seksespecifieke 
op vattingen gedurende de afgelopen vijftien jaar. Wel zijn ideeën en opvattingen over 
wat belangrijk is in de opvoeding voor moeders meer richtinggevend voor de manier 
waarop zij hun kinderen opvoeden dan voor vaders. Dit zou erop kunnen wijzen dat 
moeders op een meer bewuste manier met opvoeden bezig zijn dan vaders.
De manier waarop moeders opvoeden wijkt wel af van die van de vaders. Moeders zijn in 
emotioneel opzicht meer ondersteunend naar hun kinderen toe en maken vaker gebruik 
van autoritatieve controlestrategieën zoals inductie en uitleggen. Mogelijk komt dit 
doordat moeders doorgaans meer tijd met hun kinderen doorbrengen dan vaders (zie 
ook hoofdstuk 5). Seksespecifieke normen kunnen eveneens aan deze verschillen ten 
grondslag liggen. Dat vaders andere accenten in hun opvoedingsgedrag leggen dan moe-
ders kwam ook uit eerder onderzoek onder ouders (Rispens et al. 1996) en kinderen (Dis-
telbrink et al. 2010) naar voren. Een grotere betrokkenheid van vaders bij de opvoeding 
zou de veelzijdigheid van de opvoeding ten goede kunnen komen. Het zou ook een deel 
van de druk bij moeders weg kunnen nemen, want zij beleven de opvoeding van hun 
kinderen minder positief en ervaren meer opvoedingsstress dan vaders.
De bezorgdheid die soms geuit wordt dat arbeidsverplichtingen van ouders een negatief 
effect zouden hebben op de kwaliteit van de opvoeding wordt in ons onderzoek niet 
bevestigd. In een verdeling waarbij beide ouders buitenshuis werkzaam zijn, wordt de 
opvoeding van kinderen juist als aangenamer en minder belastend ervaren dan in een 
situa tie waarin één ouder de kostwinner is en de ander voor het huishouden en de kin-
deren zorgt. Mogelijk laat de opvoedingssituatie het ook toe dat beide ouders werken. 
De omvang van de zorgverplichtingen thuis hangt juist samen met een minder positieve 
beleving van de opvoeding: een groter gezin brengt meer zorgverantwoordelijkheden 
met zich mee en moeders in een groter gezin ervaren de opvoeding als minder plezierig 
en meer belastend.
Wanneer we de maatstaven van een kwalitatief goede opvoeding hanteren zoals hier-
voor geformuleerd, is de kwaliteit van de opvoeding in kwetsbare gezinssituaties 
meestal minder goed. Zo maken alleenstaande ouders, lageropgeleide ouders en ouders 
met een laag inkomen meer gebruik van autoritaire controlestrategieën zoals straffen, 
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belonen en negeren. Ook benadrukken zij minder de autonomie van het kind en zijn zij 
minder consistent en voorspelbaar in hun gedrag dan andere ouders. Lageropgeleide 
moeders laten daarnaast minder liefdevol gedrag zien dan hogeropgeleide moeders. 
Deels komt dit waarschijnlijk doordat ouders in dergelijke kwetsbare situaties meer 
opvoedingsstress ervaren. Het gemis van een partner, het hebben van een lage opleiding 
en een laag inkomen zijn tenslotte stressbevorderende omstandigheden die de emoti-
onele veerkracht van ouders kunnen aantasten en daarmee de mogelijkheden om een 
ondersteunend opvoedingsklimaat te bieden (McLoyd 1990; Rutter 2000). In stief- of 
samengestelde gezinnen vinden we relatief weinig problemen in de opvoeding. Vergele-
ken met eenoudergezinnen is de financiële situatie in stief- of samengestelde gezinnen 
vaak beter, en ook werk en zorg voor kinderen kan gemakkelijker gecombineerd worden.
De verschillen in opvoedingsgedrag tussen ouders met een laag en een hoog inkomen of 
met een lage en een hoge opleiding zijn deels ook te herleiden tot verschillen in opvat-
tingen over wat belangrijk is in de opvoeding. Zo vinden ouders met een lage  opleiding 
en een laag inkomen conformiteit belangrijk, terwijl hogeropgeleide ouders en ouders 
met een hoger inkomen autonomie, assertiviteit en sociaal gevoel belangrijker vin-
den. Ook staan lageropgeleiden minder afwijzend tegenover fysieke disciplinerings-
technieken dan hogeropgeleiden (Gracia en Herrero 2008). Dergelijke opvattingen 
worden meestal in de jeugd gevormd en via de opvoeding van de ene generatie op de 
andere overgedragen (Vollebergh et al. 2001).

Noten

1 Ten opzichte van eerder onderzoek (Rispens et al. 1996; Pels 2000; Herweijer en Vogels 2004), waarin 

vier oriëntaties werden onderscheiden, hebben wij de oriëntatie assertiviteit toegevoegd, om twee 

redenen. Ten eerste lijkt het ons van belang onderscheid te maken tussen autonomie – het vormen 

van een eigen mening of oordeel of het ervaren van een eigen belang of zelfstandigheid – en asserti-

viteit – het opkomen voor een eigen mening of het opkomen voor een eigen belang. Ten tweede is de 

laatste jaren onderwerp van maatschappelijke discussie of kinderen en jongeren te veel uit zijn op 

hun eigen belang en te weinig oog hebben voor het belang van anderen, en in hoeverre de opvoeding 

daar een rol in speelt (zie Hermanns 2009). Door assertiviteit als opvoedingsoriëntatie op te nemen 

kunnen we in kaart brengen hoe het belang dat ouders hieraan hechten zich verhoudt tot het belang 

dat zij hechten aan waarden als rekening houden met anderen en verdraagzaamheid.

2 Ouders konden aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vonden met getallen van 1 tot en met 

10, waarbij het getal 1 gegeven werd aan de meest belangrijke eigenschap en het getal 10 aan de minst 

belangrijke eigenschap. De tien opvoedingsdoelen zijn in eerste instantie geselecteerd op basis 

van eerder onderzoek (Gerris et al. 1993; Rispens et al. 1996; Herweijer en Vogels 2004) maar er zijn 

een aantal belangrijke verschillen. Zo hebben we, zoals hiervoor aangegeven, in ons onderzoek de 

 oriëntatie ‘assertiviteit’ en de bijbehorende opvoedingsdoelen ‘voor jezelf opkomen’ en ‘eigen doe-

len nastreven’ toegevoegd. Van de overige oriëntaties zijn, per oriëntatie, de twee doelen opgeno-

men die in eerder onderzoek door respondenten als het meest belangrijk werden beschouwd. Ook de 

procedure van afname is verschillend. Bij het onderzoek van Herweijer en Vogels (2004) gaven ouders 

op een vijfpuntsschaal aan hoe belangrijk zij de voorgelegde (twaalf ) opvoedingsdoelen vonden (van 

zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk) en kozen daarna de drie meest en drie minst belangrijke doe-
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len. In het onderzoek van Rispens en collega’s (1996) kregen ouders in een interviewsituatie twaalf 

kaartjes voorgelegd waarop een opvoedingsdoel beschreven stond. Deze kaartjes werden op volg-

orde van belangrijkheid gelegd. Ondanks deze verschillen zullen we, waar mogelijk en met de nodige 

voorzichtigheid, een vergelijking met de resultaten uit eerder onderzoek maken.

3 Om erachter te komen welke opvoedingsstrategieën ouders hanteren, hebben we aan ouders ver-

schillende stellingen voorgelegd die betrekking hebben op tien soorten opvoedingsstrategieën. 

Deze stellingen of items zijn gebaseerd op de Nijmeegse Opvoedingsvragenlijst (novo) (Gerris et al. 

1993; Gerrits et al. 1996a), de Parental Dimensions Inventory (pdi) (Slater en Power 1987; Gerrits et al. 

1996b), de Vragenlijst Opvoedingsdimensies (vod) (Gerrits et al. 1996a) en de Uitleg Schaal (Peeters 

en Woldringh 1993; Gerrits et al. 1996a). Op basis van deze items zijn tien schalen geconstrueerd die 

elk een verschillende opvoedingsstrategie representeren. Deze schalen bleken voldoende betrouw-

baar (Cronbach’s alpha varieerde van .66 tot .86). De strategieën betreffen opvoedingsgedrag van de 

ouder ten aanzien van één door de onderzoekers van tevoren geselecteerd thuiswonend kind.

4 In onze enquête vroegen we expliciet naar het gedrag van ouders ten aanzien van één specifiek 

– door ons van tevoren geselecteerd – kind. Hierdoor is het mogelijk om te onderzoeken of de stra-

tegieën die ouders gebruiken verschillend zijn wanneer het gaat om de opvoeding van meisjes of 

jongens en om de opvoeding van jonge of oudere kinderen.

5 Voor deze analyses is voor elk van de vier dimensies van opvoedingsgedrag een samenvattende schaal 

geconstrueerd, op basis van de bijbehorende afzonderlijke schalen van opvoedings strategieën. 

De resulterende vier schalen bleken voldoende betrouwbaar (met Cronbach’s alpha variërend van .70 

tot .87). Omdat het bij opvoedingsoriëntaties om rangscores gaat, konden deze niet als aparte onaf-

hankelijke variabelen in de regressieanalyses opgenomen worden. In plaats daarvan zijn vijf groepen 

ouders gevormd op basis van de opvoedingsoriëntatie waar zij, getuige hun rangscores, de meeste 

waarde aan hechten.
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8 Steun voor ouders bij de opvoeding: 
de rol van sociale netwerken, instanties en de buurt

Ingrid Doorten (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg) en Freek Bucx (scp)

8.1 Informele en formele opvoedingsondersteuning

We have learned that to raise a happy, healthy and hopeful child, it takes a family, it takes 
teachers, it takes clergy, it takes business people, it takes community leaders, it takes those 
who protect our health and safety, it takes all of us.
It takes a village to raise a child.
(Hillary Clinton, toespraak tot de Democratische Nationale Conventie in 
Chicago, 1996)

Deze uitspraak van Hillary Clinton, die teruggaat op een aantal Afrikaanse bronnen, 
duidt erop dat ouders hun kinderen niet alleen opvoeden, maar dat veel andere men-
sen een steentje bijdragen, enerzijds door ouders praktische en emotionele steun te 
verlenen, anderzijds door een beetje mee op te voeden. Het is een pleidooi om ons 
bewust te zijn dat opvoeden – naast een taak van de ouders – een gemeenschapstaak is 
(Baartman 2009). Ook in de Nederlandse politiek is in de afgelopen jaren meer aandacht 
gekomen voor de opvoeding van kinderen, het vierde kabinet-Balkenende richtte er 
een speciaal programmaministerie Jeugd en Gezin voor op. Na een aantal dramatische 
incidenten die in de media werden uitgelicht, kwam er meer aandacht voor wat er ach-
ter de voordeur mis kan gaan. De druk vanuit de samenleving om opvoedproblemen 
eerder te signaleren, om vervolgens eerder te kunnen ingrijpen, werd groter. Met 
het instellen van een programmaministerie voor Jeugd en Gezin werd opvoeden een 
 publieke zaak, hoewel in de Nederlandse samenleving tegelijkertijd de opvatting leeft 
dat opvoeden vooral een privéaangelegenheid is. Het overheidsbeleid werd een af-
spiegeling van het zoeken naar een precair evenwicht tussen publiek en privé en richtte 
zich dan ook vooral op het versterken van de eigen kracht van gezinnen (Jeugd en Gezin 
2008). Opvoedingsondersteuning vanuit de eigen sociale omgeving en vanuit de laag-
drempelige Centra voor Jeugd en Gezin kreeg veel aandacht.
In hoofdstuk 7 kwam naar voren dat ouders tevreden zijn over hun rol als opvoeder, maar 
tegelijkertijd ook soms onzeker zijn en veel vragen hebben over de opvoeding. In dit 
hoofdstuk gaan we na in hoeverre ouders met deze vragen bij hun omgeving aan kloppen 
en opvoedingsondersteuning krijgen vanuit hun omgeving. De omgeving kan ouders 
op verschillende manieren terzijde staan. In dit hoofdstuk onderzoeken we in welke 
mate ouders advies van andere mensen over de opvoeding krijgen en hoe vaak zij met 
andere mensen over de opvoeding praten. Ook brengen we in kaart hoeveel  praktische 
steun ouders ontvangen, dat wil zeggen steun bij het verzorgen, halen en brengen 
van kinderen. Opvoedingsondersteuning kan tot stand komen via informele sociale 
netwerken van ouders, zoals die van vrienden of familie. Ouders kunnen met vragen 
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over de  opvoeding ook terecht in het formele circuit. Er zijn verschillende instanties en 
organisaties die opvoedingsondersteuning kunnen verlenen, zoals consultatiebureaus, 
Centra voor Jeugd en Gezin, opvoedtelefoons en opvoedwinkels. Ouders die vragen of 
problemen met de opvoeding hebben, kunnen ook contact opnemen met de school of 
met Bureau Jeugdzorg.
Drie meer specifieke onderzoeksvragen staan centraal. Er is een groeiende bezorgd-
heid dat ouders tegenwoordig minder informele steun zouden ontvangen en meer op 
zichzelf zijn aangewezen als het gaat om de opvoeding van hun kinderen: vergeleken 
met vroeger komen mensen minder bij elkaar over de vloer, zo is de gedachte, hebben 
zij meerdere, gescheiden netwerken, zijn zij minder onderling afhankelijk en hebben 
zij minder langdurige relaties (Bergsma 2008; r mo/rv z 2009). Daarnaast is er sprake 
van een ‘consistente en aanzienlijke toename van zorg en behandeling voor de jeugd en 
zijn op voeders’ (Hermanns 2009: 3). Een groeiend aantal ouders en kinderen doet een 
beroep op voorzieningen in de jeugdzorg en in de geestelijke gezondheidszorg (Jeugd 
en Gezin 2008). Onze eerste onderzoeksvraag is of beide ontwikkelingen samen hangen: 
is het zo dat naarmate de steun vanuit het informele sociale netwerk van de ouders 
afneemt, ouders vaker een beroep doen op formele opvoedingsondersteuning als zij 
opvoedingsvragen hebben? We brengen in kaart in welke mate ouders in de  huidige 
situa tie langs informele en formele weg opvoedingsondersteuning ontvangen, en 
onderzoeken hoe deze informele en formele opvoedingsondersteuning zich tot elkaar 
verhouden. We kijken daarbij ook naar hoe tevreden ouders zijn met de onder steuning 
die zij krijgen. Komt de opvoedingsondersteuning die ouders ontvangen tegemoet aan 
hun behoeften of hebben zij meer ondersteuning nodig?
Onze tweede onderzoeksvraag gaat over verschillen tussen gezinnen. We onderzoeken 
welke gezinnen in het bijzonder opvoedingsondersteuning ontvangen en welke gezin-
nen behoefte hebben aan meer steun. Sommige omstandigheden, zoals een laag inko-
men of een scheiding, kunnen gezinnen in een kwetsbare positie of situatie brengen, 
ervoor zorgen dat ouders overbelast raken en daarmee hun behoefte aan opvoedings-
ondersteuning doen toenemen. In het bijzonder gaan we na in hoeverre de mate van 
stress en on zekerheid van ouders over de opvoeding samengaat met steun vanuit de 
omgeving: wanneer ouders onzeker zijn over de opvoeding, krijgen zij dan vanuit hun 
omgeving de hulp die zij nodig hebben?
Personen in het sociale netwerk kunnen soms ver van ouders af wonen. Juist vanwege de 
directe nabijheid zou de buurt waarin ouders wonen een belangrijke hulpbron kunnen 
zijn: indien er vragen of problemen van acute aard zijn, kunnen ouders het snelst terecht 
bij mensen in de buurt. In theorie kan de buurt ook een medeopvoeder zijn: mensen in 
de buurt kunnen bijvoorbeeld een oogje in het zeil houden wanneer kinderen buiten 
spelen en ouders zelf geen toezicht kunnen houden. Onze derde onderzoeksvraag gaat 
dan ook over de buurt als bron van steun. We gaan met name na hoe het pedagogische 
klimaat van de buurt door ouders ervaren wordt. 
Er is in Nederland weinig empirisch materiaal over de netwerken van gezinnen voor-
handen en de gegevens die er zijn, zijn nogal versnipperd (r mo/rv z 2009). De hiervoor 
genoemde drie onderzoeksvragen beantwoorden we op basis van recente gegevens van 
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de enquête Opvoeden in Nederland 2010 (oin’10)1 (zie voor meer informatie over deze 
enquête: kader 7.1 in hoofdstuk 7 en bijlage A).

8.2 Advies en praktische steun, informeel en formeel

Ouders kunnen op verschillende manieren steun krijgen bij de opvoeding van hun 
 kinderen. Dat kan enerzijds door het ontvangen van advies en door met andere mensen 
te praten over de opvoeding. Deze vorm van steun kan de behoefte aan informatie bij 
ouders vervullen. Ook kan deze vorm van steun een sociale of emotionele functie heb-
ben, bijvoorbeeld doordat ouders een luisterend oor vinden voor de vragen en de zorgen 
die zij hebben. Anderzijds kunnen ouders ook praktische steun ontvangen, zoals hulp 
bij het halen en brengen van kinderen of hulp bij het oppassen. Deze vorm van onder-
steuning kan helpen om de zorgtaken van ouders te verlichten en maakt het mogelijk 
dat ouders werk en zorg kunnen combineren. Beide vormen van steun kunnen een meer 
informeel of meer formeel karakter hebben. In de volgende paragrafen bespreken we 
deze verschillende vormen van steun. We beginnen met het luisterend oor dat leden uit 
het persoonlijke netwerk kunnen bieden en het advies dat zij kunnen geven.

8.2.1 Advies en praten: informele opvoedingsondersteuning

Ouders en schoonouders zijn het meest in beeld bij het geven van advies en bij het pra-
ten over de opvoeding (tabel 8.1). Ruim een op de tien ouders heeft een paar keer per 
week of zelfs dagelijks contact met zijn of haar eigen ouders of schoonouders over de 
opvoeding van de kinderen, bijna een kwart heeft hierover een paar keer per maand con-
tact. Andere familieleden, zoals broers en zussen, zijn veel minder vaak gesprekspartner. 
Ook met vrienden en kennissen praten ouders vaak over de opvoeding: bijna een op de 
tien doet dit een paar keer per week of dagelijks, en nog eens een kwart een paar keer per 
maand. Buren blijven in veel gevallen buiten beeld: meer dan driekwart van de ouders 
praat nooit tot zelden over de opvoeding met de buren. Hierbij moeten we wel opmerken 
dat vrienden en kennissen ook in de buurt kunnen wonen: in de vragenlijst is eerst naar 
hen gevraagd, pas daarna naar de buren. Het kan dus zijn dat de rol van de buren wordt 
onderschat.
In aanvullende analyses komt naar voren dat bijna 80% van de ouders een paar keer per 
jaar of vaker praat met of advies krijgt van ten minste één persoon uit hun sociale net-
werk, hetzij ouders of andere familieleden, hetzij vrienden of buren. Voor de helft van 
alle ouders geldt dat er dan een paar keer per maand of vaker contact is, voor de andere 
helft van de ouders is de frequentie beduidend lager. Strikt genomen heeft 20% van de 
ouders zelden tot nooit contact met iemand over de opvoeding en nog eens 30% heel 
af en toe (een paar keer per jaar). Uit aanvullende analyses blijkt dat ouders die zelden 
of nooit met iemand anders over de opvoeding praten, gemiddeld iets zekerder over de 
opvoeding zijn dan ouders die een paar keer per maand of vaker steun uit hun persoon-
lijke netwerk ontvangen.
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Tabel 8.1

Informele opvoedingsondersteuning, tevredenheid en behoefte: advies en pratena 

(in procenten; n = 2663)

 
formele opvoedingsondersteuning: advies en praten tevreden 

met de 
onder-
steuning

behoefte 
aan meer 
onder-
steuningnooit zelden

een paar 
keer per 
jaar

een paar 
keer per 
maand

een paar 
keer per 
week dagelijks

ouders/schoonouders 16 26 24 22 10 2 64 7
overige familieleden 19 32 29 16 3 1 59 6
vrienden/kennissen 12 22 32 26 7 2 67 9
buren 55 26 12 6 2 0 46 2

a De items zijn afkomstig van schalen gebaseerd op de Vragenlijst Opvoedingsondersteuning (voo) 
(Deković et al. 1996).

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

Ouders die aangaven steun te hebben ontvangen werd gevraagd hoe tevreden zij waren 
met deze steun en of zij behoefte aan meer steun hadden. De meerderheid van de ou-
ders geeft aan tevreden te zijn over de ondersteuning die zij krijgen vanuit hun sociale 
netwerk (tabel 8.1, voorlaatste kolom). Ouders zijn het meest tevreden met de steun 
van vrienden, kennissen en (schoon)ouders. Hoewel de meerderheid van de ouders dus 
positief gestemd is, is tegelijkertijd een substantieel deel – een derde – niet tevreden 
over de ondersteuning van vrienden en kennissen en ouders of schoonouders. De on-
tevredenheid over de opvoedingsondersteuning van andere familieleden en van buren is 
nog groter. Onduidelijk is waarom of waarover deze ouders ontevreden zijn. 
Verreweg de meeste ouders hebben geen behoefte aan extra steun (tabel 8.1, laatste 
kolom). Dit kan verschillende dingen betekenen. Het kan erop wijzen dat ouders vol-
doende steun ontvangen en geen extra steun nodig hebben. Aansluitend op de discussie 
in media en wetenschap over ‘het kind als project’, kan het ook betekenen dat ouders 
geen extra steun willen en dat zij de opvoeding graag alleen doen. Het is ook mogelijk 
dat ouders niet zo snel zullen toegeven dat ze daadwerkelijk meer ondersteuning nodig 
hebben; zij zouden daarmee de indruk kunnen wekken de opvoeding niet goed aan te 
kunnen. 
Welke ouders ontvangen meer ondersteuning vanuit hun netwerk, welke ouders zijn 
meer tevreden en welke ouders hebben meer behoefte aan ondersteuning? In aanvul-
lende analyses hebben we dat uitgezocht (uitkomsten zijn te vinden in de bijlage op 
internet: tabellen B8.1, B8.2 en B8.3). Moeders praten vaker over de opvoeding met hun 
ouders dan vaders. Moeders zijn ook meer tevreden over de ondersteuning die zij krij-
gen, maar hebben tevens meer behoefte aan opvoedingsondersteuning dan vaders. Dit 
heeft er waarschijnlijk mee te maken dat moeders over het algemeen meer tijd besteden 
aan de opvoeding (zie hoofdstuk 5): enerzijds zijn zij daardoor meer ervaren (Wiesmann 
2010), anderzijds zijn zij ook vaak de eersten die met nieuwe en lastige situaties in de 
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opvoeding te maken krijgen. Doordat moeders meer (dagelijkse) activiteiten met de 
kinderen ondernemen, ontmoeten zij ook eerdere andere ouders (moeders) met wie zij 
ervaringen kunnen uitwisselen. Gezinnen met jonge kinderen ontvangen meer onder-
steuning vanuit hun netwerk, zijn hier meer tevreden mee, en hebben vaker behoefte 
aan meer ondersteuning vergeleken met gezinnen met oudere kinderen. Dat kan ermee 
te maken hebben dat dit vaak gezinnen met relatief jonge ouders zijn, die nog niet zo 
veel ervaring hebben en nog met veel vragen zitten.
Vergeleken met tweeoudergezinnen ontvangen eenoudergezinnen meer informele 
opvoedingsondersteuning van ouders en vrienden, zijn zij hier meer tevreden over en 
hebben zij vaker behoefte aan meer informele ondersteuning. Ouders in een eenouder-
gezin staan er vaak letterlijk alleen voor (Van Egten et al. 2008) en dat is waarschijnlijk de 
reden dat zij een groter beroep doen op hun omgeving. Bovendien hebben eenouderge-
zinnen vaak te maken met complexe problemen die samenhangen met een scheiding. 
Alleenstaande ouders kunnen bezorgd zijn over de invloed van de scheiding op het wel-
zijn van hun kinderen en hebben mogelijk een moeizame omgang met de ex-partner.
Ook stief- en samengestelde gezinnen ontstaan vaak na een scheiding en genoemde 
zorgen kunnen ook in deze gezinnen een rol spelen. De overgang naar een nieuw 
samengesteld gezin met een nieuwe (stief )ouder en eventueel stiefbroers en -zussen kan 
de situatie voor kinderen zelfs nog complexer maken (Van Egten et al. 2008). In tegen-
stelling tot eenoudergezinnen wijken stief- en samengestelde gezinnen echter niet af 
van ‘gewone’ tweeoudergezinnen als het gaat om informele ondersteuning.  Mogelijk 
komt dit doordat ouders in stief- of samengestelde gezinnen veel steun aan elkaar 
 hebben.
Lageropgeleide ouders ontvangen relatief weinig informele steun, hoger- en middel-
baar opgeleide ouders krijgen juist vaak informele steun. Dat hogeropgeleiden meer 
praten over de opvoeding met mensen uit hun informele sociale netwerk komt mogelijk 
doordat ze het erg goed willen doen (Van Egten et al. 2008; Kiene en Stoffelen 2010). Het 
lijkt er soms op dat hoogopgeleide ouders het (te) goed willen doen in de opvoeding: 
de eisen die deze ouders stellen aan hun eigen opvoedingscapaciteiten en aan hun kin-
deren zijn vaak hoog. De Winter spreekt in dit verband over de ‘opvoedingskramp’ van 
hoog opgeleide ouders (in Kiene en Stoffelen 2010). Veel ouders denken dat hun kind 
maakbaar is, maar een heleboel dingen zijn juist niet maakbaar. Tot wat voor mensen 
kinderen opgroeien, is van vele factoren afhankelijk en is lang niet altijd te beïnvloeden.
Paren waarvan geen van de partners een betaalde baan heeft, praten beduidend minder 
met bijvoorbeeld hun eigen ouders of schoonouders over de opvoeding van de kinderen 
dan paren waarvan ten minste een van beide partners een baan heeft. Zij hebben tege-
lijkertijd meer behoefte aan dergelijke ondersteuning dan de meeste andere ouders. 
Waar het precies aan ligt dat met name lageropgeleide ouders en paren zonder betaalde 
baan minder opvoedingsondersteuning ontvangen, kunnen we uit deze gegevens niet 
op maken. Mogelijk hangt het ontvangen van minder steun door deze groepen ouders 
samen met verwachtingen rondom reciprociteit en het zogenaamde Mattheüseffect 
(Merton 1968): mensen verschillen in de mate waarin zij kunnen geven en ontvangen. 
Degenen die er het beste voor staan kunnen het makkelijkst iets geven en zullen daar-
door ook sneller iets terugkrijgen. Degenen die minder kunnen missen en dus minder 
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te geven  hebben, zullen ook minder terugkrijgen, terwijl zij de steun van anderen juist 
het hardst nodig hebben. Uit onderzoek naar familiesolidariteit blijkt dat dit effect ook 
opgaat voor het geven en nemen in Nederlandse families en gepaard kan gaan met 
gevoelens van acceptatie (Komter et al. 2006). ‘Zwarte schapen’ binnen families hebben 
vaker een lagere opleiding en een lager inkomen.
In hoofdstuk 7 introduceerden we het begrip opvoedingsbeleving. Opvoedingsbeleving 
heeft betrekking op de tevredenheid van ouders met de opvoeding en hun gevoel van 
competentie. Ondersteuning vanuit de omgeving blijkt des te meer van belang wanneer 
ouders onzeker zijn of het gevoel hebben competenties te missen. Naarmate ouders 
minder tevreden zijn over de opvoeding en zich minder competent voelen, krijgen zij 
namelijk meer advies van of praten zij vaker met mensen uit hun sociale netwerk (zie 
tabel B8.4 in de bijlage). De samenhang tussen opvoedingsbeleving en de mate van steun 
is groter voor steun afkomstig van vrienden en kennissen dan voor steun van ouders. Dit 
suggereert dat de nood van ouders hoog moet zijn wil men de hulp van vrienden inroe-
pen; voor hulp van (schoon)ouders is dat veel minder het geval. In veel gevallen zal deze 
steun ervoor zorgen dat ouders antwoord krijgen op hun vragen of bevestigd worden in 
hun opvoedingsgedrag, waardoor onzekerheidsgevoelens bij hen minder worden. Maar 
dat is niet altijd het geval. Ouders die onzekerder zijn en minder tevreden zijn over hun 
functioneren als opvoeder zijn ook minder tevreden over de steun die zij ontvangen en 
geven vaak aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning.

8.2.2 Advies en praten: formele opvoedingsondersteuning

Tabel 8.2

Formele opvoedingsondersteuning, tevredenheid en behoefte: advies en pratena 

(in procenten; n = 2658)

formele opvoedingsondersteuning: advies en praten tevreden 
met de 
onder-
steuning

behoefte 
aan meer 
onder-
steuningnooit zelden

een paar 
keer per 
jaar

een paar 
keer per 
maand

een paar 
keer per 
week dagelijks

kinderopvang/ 
peuterspeelzaal/school 25 23 35 12 4 1 71 12
cjg/consultatiebureau/
schoolarts 55 27 16 2 0 0 60 8
huisarts/verpleegkundige 59 30 10 1 0 0 66 6
maatschappelijk werk/ 
psycholoog/Bureau 
 Jeugdzorg 82 10 6 2 1 0 72 7

a De items zijn afkomstig van schalen gebaseerd op de Vragenlijst Opvoedingsondersteuning (voo) 
(Deković et al. 1996).

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)
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Opvoedingsondersteuning kan ook door instanties en organisaties verleend worden. 
In het formele circuit kunnen ouders met vragen over hun opvoeding bijvoorbeeld te-
recht bij kinderopvang en school, bij consultatiebureaus en Centra voor Jeugd en Gezin, 
bij de huisarts en bij Bureau Jeugdzorg. Van deze instanties zijn de kinderopvang, de 
peuterspeelzaal en de school de belangrijkste gesprekspartners voor ouders (tabel 8.2). 
Iets meer dan de helft van de ouders spreekt ten minste een paar keer per jaar met me-
dewerkers van deze organisaties over de opvoeding. Bij de andere instanties, zoals het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisarts en Bureau Jeugdzorg, kloppen ouders minder 
vaak aan. Mogelijk nemen ouders pas contact op met deze instanties wanneer er echt iets 
aan de hand is. Uit aanvullende analyses blijkt dat 57% van de ouders een paar keer per 
jaar of vaker opvoedingsondersteuning krijgt van ten minste één formele instantie, voor 
20% van alle ouders is dit een paar keer per maand of vaker.
Verreweg de meeste ouders zijn tevreden over de opvoedingsondersteuning die zij langs 
formele weg ontvangen (tabel 8.2, laatste twee kolommen). Instanties ontlopen elkaar 
niet veel als het gaat om de tevredenheid van ouders met de opvoedings ondersteuning 
die zij geven. Ouders zijn wat kritischer ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, het consultatiebureau en de schoolarts. Het meest tevreden zijn zij met de 
ondersteuning van de school, kinderopvang en peuterspeelzaal en bij de vraag naar de 
behoefte aan meer ondersteuning worden deze instanties het meest genoemd. Deze 
bevindingen suggereren dat de school een belangrijke partner is in de opvoeding en dat 
ouders de school een grotere rol toekennen dan ze nu heeft.
Sommige ouders ontvangen meer ondersteuning van deze instanties dan andere. 
De patronen zijn voor een groot deel gelijk aan die bij informele sociale netwerken, 
dus we lichten slechts enkele patronen hier toe. Voor meer gedetailleerde informatie 
verwijzen we naar de tabellen in de bijlage op internet (tabellen B8.4 t/m B8.7 in de 
bijlage). Net als bij steun vanuit het informele sociale netwerk hebben moeders vaker 
contact met het formele netwerk als het om vragen met betrekking tot de opvoeding 
gaat. Ook hebben zij vaker dan vaders meer behoefte aan steun. Ouders van jonge kin-
deren hebben vaker contact met instanties, zijn meer tevreden over deze contacten, en 
hebben ook meer behoefte aan advies. Naarmate ouders minder tevreden zijn over de 
opvoeding en zich minder competent voelen, hebben zij vaker contact met instanties. 
De samenhang tussen opvoedingsbeleving en de mate van steun is het grootst bij con-
tacten met het maatschappelijk werk, de psycholoog en Bureau Jeugdzorg; dit zijn bij 
uitstek instanties waarmee men in aanraking komt wanneer er sprake is van serieuze 
problemen.
Hiervoor zagen we dat, vergeleken met tweeoudergezinnen, eenoudergezinnen 
meer ondersteuning ontvangen vanuit hun informele sociale netwerk. Dat geldt 
ook voor formele opvoedingsondersteuning: alleenstaande ouders hebben vaker 
contact over de opvoeding met alle door ons onderscheiden instanties, van kinder-
opvang tot Bureau Jeugdzorg. Tegelijkertijd geven alleenstaande ouders vergeleken 
met twee oudergezinnen relatief vaak aan dat zij behoefte hebben aan meer formele 
op voedingsondersteuning. Ook al ontvangen deze gezinnen van alle gezinnen dus de 
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meeste opvoedingsondersteuning vanuit het informele en formele netwerk, deze wordt 
blijkbaar nog steeds als ontoereikend ervaren. Mogelijk zijn de problemen waarvoor 
deze gezinnen zich gesteld zien, talrijk en complex van aard en zijn zij niet gemakkelijk 
op te lossen of te verlichten, ook niet door de omgeving.

8.2.3 Praktische opvoedingsondersteuning: informeel en formeel

Praktische opvoedingsondersteuning die mensen ontvangen, heeft betrekking op 
oppassen, verzorgen of vervoeren van kinderen. Ouders krijgen deze vorm van onder-
steuning vooral van hun ouders en schoonouders (tabel 8.3). Daarnaast zijn ook 
instanties van belang, zoals de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de school. Ongeveer 
een kwart van de ouders krijgt dagelijks tot een paar keer per week praktische onder-
steuning van deze instanties. Aanvullende analyses (zie tabel B8.8 in de bijlage) laten 
zien dat moeders vaker aangeven praktische hulp te krijgen, via informele en formele 
kanalen. Het zijn met name ouders van jonge kinderen (tot 4 jaar) die deze vorm van 
ondersteuning ontvangen. Hogeropgeleide ouders krijgen vaker hulp van vrienden en 
buren dan lageropgeleide ouders en maken vaker gebruik van de formele kinderopvang. 
Dat heeft er voor een groot deel mee te maken dat hoogopgeleide moeders meer uren 
buitenshuis werken dan lageropgeleide moeders (Cloïn 2010) en dus meer behoefte 
hebben aan opvang. Paren waarin beide ouders werken – en met name de anderhalf-
verdieners – ontvangen vaker praktische hulp van ouders, familie, vrienden en buren en 
van instanties vergeleken met paren waarin geen van de ouders of een van beide ouders 
werkzaam is.

Tabel 8.3

Praktische opvoedingsondersteuning: informeel en formeela (in procenten; n = 2658)

nooit zelden

een paar 
keer per 
jaar

een paar 
keer per 
maand

een paar 
keer per 
week dagelijks

informeel
ouders/schoonouders 23 15 22 20 18 3
overige familieleden 33 30 25 9 3 1
vrienden/kennissen 30 30 28 9 2 0
buren 58 22 14 5 1 0

formeel
kinderopvang/peuterspeelzaal/school 53 14 6 5 18 5

a De items zijn afkomstig van schalen gebaseerd op de Vragenlijst Opvoedingsondersteuning (voo) 
(Deković et al. 1996).

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)
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8.2.4 Informele en formele ondersteuning: hoe hangen zij met elkaar samen?

De groeiende vraag naar professionele hulp bij de opvoeding van kinderen en bij de 
behandeling van problemen van kinderen zou deels veroorzaakt kunnen worden 
doordat ouders minder dan vroeger kunnen terugvallen op informele pedagogische 
netwerken (Jeugd en Gezin 2008; Hermanns 2009). Is er sprake van een dergelijk verband 
tussen informele en formele steun? Kloppen ouders vaker aan bij instanties naarmate 
zij minder informele opvoedingsondersteuning krijgen? In dit hoofdstuk hebben we 
onderzocht op welke manier informele en formele steun samenhangen en daarbij 
gecontroleerd voor verscheidende ouder- en gezinskenmerken en voor de manier waar-
op ouders de opvoeding beleven en de mate waarin zij hierover tevreden zijn (tabel 8.4).
We beginnen met het geven van advies en het praten over de opvoeding. Er blijkt sprake 
te zijn van een positieve samenhang tussen informele en formele opvoedingsonder-
steuning: het zijn meestal niet de ouders die weinig informele steun of advies krijgen 
die te rade gaan bij instanties, maar juist de ouders die al meer steun ontvangen vanuit 
hun sociale netwerk. Ook vinden we dat degenen die aankloppen bij instanties vaker 
ontevreden zijn met de adviezen en steun die zij krijgen vanuit hun eigen netwerk en 
aangeven dat zij behoefte hebben aan meer steun. Dat ouders niet tevreden zijn over de 
geboden steun kan aan de kwaliteit van de adviezen van het netwerk liggen; het kan ook 
betekenen dat de problemen waarvoor ouders staan zo serieus van aard zijn dat zij de 
mogelijkheden en de expertise van het netwerk te boven gaan.
Wat betreft praktische steun zien we ook een positief verband: ouders die vanuit hun 
persoonlijke netwerk praktische steun krijgen bij het verzorgen van kinderen maken 
ook vaker gebruik van praktische ondersteuning via instanties, bijvoorbeeld de kinder-
opvang. Ook uit eerder onderzoek (De Meester 2010) komt naar voren dat ouders die 
beide buitenshuis werkzaam zijn en kinderopvang nodig hebben vaak voor een com-
binatie kiezen van professionele opvang en opvang door mensen uit het persoonlijke 
netwerk, meestal de (groot)ouders. Het inschakelen van grootouders als oppas is een 
financieel gunstig alternatief voor professionele kinderopvang. Grootouders vinden het 
vaak heel fijn op hun kleinkinderen te passen, maar niet fulltime; zij hebben ook hun 
eigen leven. Op dagen waarop ouders buitenshuis werken en grootouders niet beschik-
baar zijn, wordt het kind naar de professionele kinderopvang gebracht.
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Tabel 8.4 

Regressie van informele op formele opvoedingsondersteuning, gecontroleerd voor achtergrond-

kenmerken (in gestandaardiseerde coëfficiënten; n = 2462)

formele opvoedingsondersteuninga

opvoedings-
ondersteuning  
(advies en 
 praten)

tevredenheid 
met  opvoedings -
ondersteuning
(advies en praten)

behoefte aan
meer  opvoedings-
ondersteuning
(advies en praten)

opvoedings-
ondersteuning 
(praktische hulp)

informele opvoedingsonder-
steuninga

advies en praten 0,32*** 0,01 0,05* 0,04
tevredenheid –0,05* 0,54*** –0,06*** 0,01
behoefte aan meer steun 0,04* –0,07 0,49*** –0,04*
praktische steun 0,04 –0,06* –0,03 0,34***

kenmerken ouder
geslacht

man (ref.)
vrouw –0,02 0,00 0,05 0,03

opleidingsniveaub

laag (ref.)
midden 0,05 0,03 0,08** 0,05
hoog 0,00 0,03 0,01 0,06*

arbeidsuren
niet-werkend (ref.)
kleine deeltijdbaan –0,04 –0,01 –0,03 0,00
grote deeltijdbaan –0,01 0,03 –0,06** 0,12***
voltijd 0,01 –0,01 0,04 0,08**

opvoedingsbelevingc –0,11*** –0,03 –0,16*** –0,06**

kenmerken gezin
gezinssituatie

tweeoudergezin (ref.)
eenoudergezin 0,13*** 0,00 0,05* 0,04*
stief/samengesteld gezin 0,07*** 0,07** 0,00 0,03

aantal kinderen in gezin –0,01 –0,03 –0,04* –0,05**
leeftijd jongste kind

jonger dan 4 jaar (ref.)
tussen 4 en 12 jaar –0,20*** –0,04 –0,02 –0,29***
12 jaar of ouder –0,28*** –0,09*** –0,08*** –0,45***
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Tabel 8.4 (vervolg)
formele opvoedingsondersteuninga

opvoedings-
ondersteuning  
(advies en 
 praten)

tevredenheid 
met  opvoedings -
ondersteuning
(advies en praten)

behoefte aan
meer  opvoedings-
ondersteuning
(advies en praten)

opvoedings-
ondersteuning 
(praktische hulp)

gezinsinkomen (netto p.m.)
laag (< 1500 euro) (ref.)
midden (1500-3000 
euro)

–0,02 0,03 –0,04 0,00

hoog (> 3000 euro) –0,04 –0,01 –0,04 0,06*

verklaarde variantie (R2) 0,27 0,27 0,34 0,28

a De items zijn afkomstig van schalen gebaseerd op de Vragenlijst Opvoedingsondersteuning (voo) 
(Deković et al. 1996).

b Laag = basisonderwijs, vmbo; middelbaar = havo, vwo, mbo; hoog = hbo, universiteit (of equivalente 
oudere schooltypen).

c Deze schaal is afkomstig uit het Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (avo) uit 2007 van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau; zie ook: Van Weert en Zeijl 2008). De schaalscores zijn 1-6.

* Statistisch significant (p < 0,05).
** Statistisch significant (p < 0,01).
*** Statistisch significant (p < 0,001).

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

8.3 De rol van de buurt

Niet alleen netwerken van individuele personen kunnen voor ouders een peda gogische 
hulpbron zijn. Ook de buurt waarin ouders wonen, kan in theorie een relevante 
hulpbron dichtbij huis vormen. De buurt kan adviezen en praktische steun geven en 
daarnaast een belangrijke medeopvoeder zijn: behalve ouders zelf kunnen ook andere 
volwassenen in de buurt via hun gedrag een voorbeeldfunctie voor kinderen vervullen; 
volwassenen kunnen kinderen in de buurt corrigeren wanneer deze ongewenst gedrag 
vertonen, en kinderen kunnen de ervaring opdoen dat zij veilig in de buurt kunnen ver-
toeven ook wanneer hun eigen ouders geen oogje in het zeil kunnen houden (Sampson 
et al. 1999). Maar is dat in de praktijk ook zo?
In ons onderzoek hebben we aan ouders gevraagd in hoeverre zij de buurt als een peda-
gogische hulpbron ervaren. Specifiek hebben we naar drie buurtkenmerken gevraagd.2 
Ten eerste hebben we gevraagd in welke mate ouders van kinderen in de buurt bij elkaar 
betrokken zijn: hoe groot is de sociale cohesie onder ouders in de buurt? Praten ouders 
in de buurt met elkaar, staan zij voor elkaar klaar als er problemen zijn? Ten tweede is 
gevraagd in hoeverre de buurt een socialiserende rol heeft, in hoeverre er sprake is van 
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sociale controle: stellen volwassenen in de buurt regels en grenzen aan kinderen en 
spreken zij kinderen erop aan wanneer deze laatsten die grenzen overtreden? Ten derde 
hebben we gevraagd hoe ouders het opgroeiklimaat in de buurt inschatten: is het een 
kindvriendelijke buurt, waarin kinderen vaak buiten spelen en bij elkaar over de vloer 
komen?
Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste ouders van mening zijn dat hun buurt kind- en 
gezinsvriendelijk is (tabel 8.5). Meer dan twee derde van de ouders geeft aan dat ouders 
in de buurt met elkaar over de kinderen praten en elkaar helpen wanneer er problemen 
zijn. De meningen zijn verdeeld wanneer gevraagd wordt of ouders in de buurt geïnteres-
seerd zijn in hoe andere ouders opvoeden. Iets meer dan de helft van alle ouders geeft 
aan dat dat inderdaad het geval is, maar iets minder dan de helft ervaart dat niet zo. 
Onduidelijk is in hoeverre deze laatste groep dat als een gemis ervaart of juist als aan-
genaam. In Nederland heerst vooral een cultuur van het ‘zelf doen’: veel ouders hebben 
een voorkeur om de opvoeding en verzorging van kinderen zo veel mogelijk zelf in de 
hand te houden (Portegijs et al. 2006; Cloïn et al. 2010). Interesse tonen in andermans 
opvoeding kan in zo’n cultuur snel als bemoeienis ervaren worden (Baartman 2009; 
Speetjens et al. 2009).
Wat betreft de ervaren sociale controle geven verreweg de meeste ouders aan dat zij het 
gevoel hebben dat mensen in de buurt de kinderen die op straat spelen, kennen en ook 
wel in de gaten houden: wanneer kinderen geen rekening houden met anderen, worden 
zij door buurtgenoten op hun gedrag aangesproken. Dat laatste gebeurt minder vaak 
wanneer het om jongeren gaat die op straat rondhangen. Onduidelijk is waarom dat 
laatste minder vaak gebeurt. Mogelijk wordt het in sommige buurten niet als een groot 
probleem gezien wanneer jongeren rondhangen, mogelijk ook voelen veel mensen in de 
buurt zich niet geroepen om andermans kinderen te corrigeren. Of misschien is men in 
sommige buurten ook wel bang dat men lik op stuk krijgt wanneer men de jongeren op 
hun gedrag aanspreekt.
Niet alle buurten worden als even kind- en gezinsvriendelijk ervaren, er bestaan wat dat 
betreft substantiële verschillen tussen sociaal zwakke en sociaal minder zwakke buur-
ten. Naarmate een buurt gekenmerkt wordt door meer sociale achterstand – dat wil zeg-
gen dat het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau laag is en er sprake is van relatief 
veel werkloosheid3 – wordt de buurt als minder kind- en gezinsvriendelijk ervaren: de 
ervaren sociale cohesie is er lager (r = –.14), net als de sociale controle (r = –.12), en ook 
het opgroeiklimaat wordt als minder positief ervaren (r = –.25). Uit aanvullende analyses 
komt naar voren dat in buurten met meer sociale achterstand ouders meer opvoedings-
ondersteuning ontvangen van instanties (alle genoemde instanties) en minder van het 
sociale netwerk (van vrienden en kennissen en van buren). In betere buurten krijgen 
ouders meer informele steun.
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Tabel 8.5

Door ouders ervaren sociale cohesie, sociale controle en opgroeiklimaat van de buurt waarin zij 

 wonena (in procenten; n = 2638)

mee eensb

sociale cohesie
Ouders in mijn buurt praten met elkaar over hun kinderen. 75
Ouders in mijn buurt helpen elkaar als er problemen zijn met kinderen. 67
Ouders in mijn buurt zijn erin geïnteresseerd hoe andere ouders hun kinderen opvoeden. 54

sociale controle
De mensen in mijn buurt spreken kinderen erop aan als ze geen rekening houden met anderen. 70
De mensen in mijn buurt kennen de kinderen die op straat spelen. 85
De mensen in mijn buurt spreken jongeren erop aan als ze rondhangen. 57

opgroeiklimaat 
Dit is een goede buurt voor kinderen om op te groeien. 90
Het komt vaak voor dat kinderen in mijn buurt buiten spelen. 89
De kinderen in mijn buurt komen vaak bij andere gezinnen in de buurt over de vloer. 79

a Deze negen stellingen corresponderen met drie schalen, namelijk sociale cohesie, sociale controle 
en opgroeiklimaat. De schalen en bijbehorende items zijn door de onderzoekers zelf geconstrueerd, 
deels op basis van onderzoek van Sampson en Raudenbusch (1997). De drie schalen bleken voldoende 
betrouwbaar (Cronbach’s alpha varieerde van .78 tot .88).

b Mee eens: beetje mee eens, redelijk mee eens, of helemaal mee eens.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

Niet alle ouders hebben even goede ervaringen met de buurt. Vaders hebben een posi-
tiever beeld van de buurt dan moeders: dat geldt zowel voor de mate van sociale cohesie 
en sociale controle als voor het opgroeiklimaat van de buurt (zie tabel B8.9 in de bijlage). 
Dat vaders positiever denken over de buurt kan ermee te maken hebben dat vaders meer 
uren buitenshuis werken dan moeders (zie hoofdstuk 5); zij zijn daardoor letterlijk min-
der vaak in de buurt en zien er dus minder van. Recent sociaalgeografisch onderzoek 
naar mobiliteit van stedelingen laat op basis van casestudies zien dat groepen die meer 
lokaal georiënteerd zijn, vaker negatief zijn over de mate waarin mensen in de buurt 
elkaar kennen en hoe zij met elkaar omgaan (Grünfeld 2010).
Hoe hoger ouders zijn opgeleid, des te meer sociale cohesie en sociale controle zij in 
de buurt ervaren (zie tabel B8.9 in de bijlage). Dat heeft er voor een groot deel mee te 
maken dat hogeropgeleide ouders over een hoger inkomen beschikken en daardoor 
ook in ‘betere’ buurten – buurten met een hogere sociale status – wonen, zo komt naar 
voren uit aanvullende analyses waarin we gecontroleerd hebben voor inkomen en socia-
le  status van de buurt. Voor de beleving van het opgroeiklimaat in de buurt maakt het 
opleidingsniveau van de ouders niet uit.
Alleenstaande ouders zijn beduidend minder positief over de sociale cohesie, de sociale 
controle en het opgroeiklimaat in de buurt dan ouders met een partner (zie tabel B8.9 
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in de bijlage). Deze verschillen blijven bestaan wanneer we corrigeren voor het gezins-
inkomen en de sociale status van de buurt, dus blijkbaar is er ook iets anders aan de 
hand. Mogelijk zijn deze ouders als gevolg van een echtscheiding relatief recentelijk ver-
huisd naar een andere buurt, waardoor zij deze nieuwe buurt nog niet zo goed kennen of 
vertrouwen en nog onvoldoende tijd hebben gehad om in de buurt een ondersteunend 
netwerk op te bouwen. Het kan ook zijn dat alleenstaande ouders vaak in buurten wonen 
waar ook veel andere alleenstaande ouders wonen; de zorg voor eigen kinderen (in com-
binatie met betaald werk) kan voor alleenstaande ouders een zo grote belasting vormen 
dat zij geen tijd en energie hebben om op andere kinderen in hun buurt te letten.
De paren waarvan geen van de partners een betaalde baan heeft, zijn het minst positief 
over de sociale cohesie en het opgroeiklimaat in de buurt in vergelijking met andere 
ouders (zie tabel B8.9 in de bijlage). Dat komt doordat deze paren een kleiner inkomen 
hebben en in sociaal zwakkere buurten wonen, zo blijkt uit aanvullende analyses.

8.4 Conclusies

De laatste jaren is de bezorgdheid toegenomen dat gezinnen geïsoleerd zijn geraakt en 
dat ouders minder kunnen terugvallen op de bredere opvoedomgeving, zoals de sociale 
netwerken van ouders en de buurt waar gezinnen wonen (r mo/rv z 2009). Onze bevin-
dingen laten zien dat een meerderheid van de ouders kan terugvallen op hun sociale 
netwerk: 80% van de ouders geeft aan met enige regelmaat met iemand uit hun sociale 
netwerk over de opvoeding te praten of advies van diegene te ontvangen. Ouders en 
schoonouders, vrienden en kennissen zijn het vaakst gesprekspartner als het gaat om de 
opvoeding en vooral de ouders en schoonouders geven regelmatig praktische steun bij 
de verzorging van kinderen.
Lang niet alle ouders spreken op frequente basis over de opvoeding met personen in hun 
sociale netwerk; ongeveer 20% doet dat zelden of nooit, nog eens 30% slechts enkele 
keren per jaar. Onduidelijk is waarom deze ouders zo weinig met anderen over opvoe-
den praten. De meesten van hen lijken dat zelf overigens geen probleem te vinden: ze 
hebben er mogelijk geen behoefte aan om veel te praten of vinden het misschien zelfs 
onprettig. Dit kan te maken hebben met de cultuur van het ‘zelf doen’ die er in Neder-
land heerst ten aanzien van het opvoeden van kinderen (Portegijs et al. 2006). Adviezen 
of suggesties van ‘buitenstaanders’ worden mogelijk snel als bemoeienis ervaren. Dat 
neemt niet weg dat sommige van deze ouders mogelijk niet bij hun  sociale omgeving 
met vragen terechtkunnen of beschroomd zijn om met anderen over de opvoeding te 
praten, juist omdat er problemen zijn.
Informele sociale netwerken van ouders kunnen lange tijd op de achtergrond aanwe-
zig zijn. Als de nood aan de man komt en zij om hulp verlegen zitten, weten ouders de 
hulpbronnen in hun netwerk meestal wel aan te boren. Dat is bijvoorbeeld het geval 
wanneer ouders geen partner hebben met wie zij de zorgen over de kinderen kunnen 
delen en met wie zij zaken over de opvoeding kunnen bespreken. Dat is ook het geval 
wanneer kinderen jong zijn: ouders hebben zelf nog weinig ervaring en kampen met 
veel  opvoedingsvragen. Meer in het algemeen vonden we dat ouders die onzeker of 
on tevreden zijn over de opvoeding en hun competenties eerder bij hun netwerk te rade 
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gaan. In veel gevallen zullen ouders met deze steun geholpen zijn. Verreweg de meeste 
ouders geven aan tevreden te zijn met de steun die zij krijgen. Desalniettemin zijn er 
een aantal groepen ouders die aangeven niet voldoende steun te ontvangen. Dat zijn 
met name gezinnen met een laag inkomen, eenoudergezinnen en gezinnen met jonge 
kinderen. Inspanningen van de overheid om ondersteuning vanuit het eigen netwerk 
te faciliteren en te stimuleren zouden vooral gericht kunnen zijn op deze groepen 
ouders. De ontvangen steun blijkt ook samen te hangen met buurtkenmerken. Hoewel 
de meeste ouders vinden dat hun buurt kind- en gezinsvriendelijk is, geldt dat niet voor 
alle ouders. In buurten met sociale achterstand is de ervaren sociale cohesie, de sociale 
controle en het opvoedklimaat minder. In deze buurten ontvangen ouders meer formele 
opvoedings ondersteuning en krijgen zij minder steun van hun sociale netwerk.
We vinden overigens weinig empirische ondersteuning voor de gedachte dat ouders van 
nu vaak een beroep doen op formele opvoedingsondersteuning omdat zij niet terecht-
kunnen bij hun sociale omgeving met vragen over de opvoeding. Het is eerder zo dat 
ouders die veel opvoedingsondersteuning uit hun sociale netwerk ontvangen, ook bij 
instanties te rade gaan voor hulp. Het kan zijn dat ouders zich pas richten tot instanties 
wanneer zij ontevreden zijn over de kwaliteit van de adviezen en steun die zij krijgen of 
hebben gekregen van personen in hun netwerk of wanneer zij van mening zijn dat zij 
meer steun nodig hebben dan zij vanuit hun netwerk (kunnen) krijgen. Sommige situa-
ties of sommige problemen zijn zo complex of hardnekkig dat zij het vermogen te boven 
gaan van de naaste omgeving om oplossingen te bieden.
In het formele circuit kloppen ouders het vaakst aan bij de kinderopvang, peuterspeel-
zaal en school, zowel voor advies over de opvoeding als voor praktische ondersteuning. 
Instanties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau, de huisarts 
en Bureau Jeugdzorg zijn minder in beeld als het gaat om opvoedingsondersteuning. 
De school blijkt dus een belangrijke vraagbaak van ouders. Ook als het gaat om de 
behoefte aan meer ondersteuning is de school het meest in beeld. Dat betekent dat 
ouders waarschijnlijk behoefte hebben aan vrij laagdrempelige opvoedingsondersteu-
ning, buiten het sociale netwerk om. Vanaf 2008 zijn in gemeenten Centra voor Jeugd 
en Gezin van start gegaan, die de functie van laagdrempelige opvoedingsondersteuning 
zouden  moeten gaan vervullen. De vraag is of ouders de weg naar deze centra weten te 
vinden.
In hoeverre de school betrokken moet zijn bij de opvoeding is sinds jaar en dag voer 
voor discussie. De Onderwijsraad (2010) adviseert scholen en ouders meer als partners 
op te treden, en dan niet alleen in juridische zin (via medezeggenschap), maar ook door 
het vormen van oudergemeenschappen rond de klas, de groep, het jaar of de school als 
geheel. Een goede betrokkenheid van ouders bij elkaar, bij de klas en bij de school kan 
tevens effect hebben op de sociale cohesie in een buurt, wijk, dorp of stad. Het gaat dan 
om gemeenschapsvorming tussen ouders en de school en tussen ouders onderling, de 
zogenaamde ouder-ouderverbanden. Het organiseren van ouderontmoetingen op scho-
len lijkt een veelbelovende en effectieve manier om sociale samenhang tussen ouders te 
bevorderen (Houkes en Kok 2009).
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Noten

1 In het kader van dit onderzoek is per gezin één ouder benaderd, de vader of de moeder. Deze heeft 

informatie gegeven over zijn of haar gezinssituatie, over de ondersteuning die hij of zij ontvangt 

vanuit het informele en formele netwerk, en over het opgroeiklimaat in de buurt waarin hij of zij 

woont. Voor dit hoofdstuk wordt informatie gebruikt van gezinnen met ten minste één thuiswonend 

kind jonger dan 18 jaar. 

2 Aan ouders zijn negen stellingen of items voorgelegd die correspondeerden met drie schalen, name-

lijk sociale cohesie, sociale controle en opgroeiklimaat. Deze items zijn door de onderzoekers zelf 

geformuleerd, deels op basis van onderzoek van Sampson en Raudenbusch (1997). De drie schalen 

bleken voldoende betrouwbaar (Cronbach’s alpha varieerde van .78 tot .88). 

3 We hebben hier de score voor sociale status/achterstand van een buurt gebruikt (Knol 1998). Deze 

score is op postcodeniveau berekend op basis van buurtgegevens uit 2006 betreffende inkomen, 

werk gelegenheid en opleidingsniveau.
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9 Gezondheid en probleemgedrag van kinderen: de rol 
van ouders en de bredere opvoedomgeving

Simone de Roos, Freek Bucx en Merel Geijer (scp)

9.1 Gezondheid en probleemgedrag van kinderen: de rol van de gezinscontext

Mensen die mijn kinderen zien zeggen: O wat zijn ze leuk en lief. Zij zijn natuurlijk wie ze zijn, 
en zij krijgen de credits, maar daar krijg je wel weer een gevoel van waardering uit. Het is de 
match die ik met ze heb, de band die ik met ze heb opgebouwd. Dat ze zo lief en vrolijk en rustig 
zijn, zou kunnen komen doordat wij, als ouders, die rust geven, maar dat is eigenlijk dubieus. 
Want dat zou impliceren dat je als ouder alles kan sturen.
(moeder van 32 jaar met twee kinderen; ontleend aan Den Uyl en Emmelkamp 
2008: 103)

Zomaar een uitspraak van een moeder die vindt dat het goed gaat met haar kinderen 
en zich afvraagt in hoeverre dat komt door de bemoeienissen van haar en haar partner. 
Opvoeding en ontwikkelingskansen van kinderen staan weer volop in de maatschap-
pelijke en politieke belangstelling, mede doordat zich de afgelopen decennia veel 
veranderingen in en rond Nederlandse gezinnen hebben voorgedaan (zie de hoofd-
stukken 2 en 3). De gezondheid en het welbevinden van de jeugd hebben sociale en 
economische impact en zijn in het belang van iedereen in de samenleving (r mo/rv z 
2009). Met de meeste kinderen en jongeren in Nederland gaat het goed. De Nederlandse 
jeugd blijkt zich het gezondst en gelukkigst van de jeugd in welvarende landen te voelen 
(Unicef 2007). Toch heeft ook een aanzienlijk aantal van de kinderen en jongeren proble-
men (Zeijl et al. 2005; Van Egten et al. 2008). In het publieke debat en de media worden 
gezondheid, welbevinden en problemen van de jeugd vaak in verband gebracht met 
( veranderende) kenmerken van gezinnen en opvoedgedragingen van ouders.
In dit hoofdstuk staat de relatie centraal tussen de ontwikkeling van kinderen aan de ene 
kant en de gezinscontext aan de andere kant. We kijken naar de algemene gezondheid 
van kinderen en meer specifiek naar probleemgedragingen. Representatief onderzoek 
naar de relaties tussen gezinscontext, opvoeding en welzijn van kinderen en jongeren is 
schaars in Nederland (Rispens et al. 1996; Zeijl et al. 2005).
Drie onderzoeksvragen staan centraal. Ten eerste zullen we onderzoeken in hoeverre 
probleemgedragingen en een slechtere gezondheid vaker voorkomen bij kinderen in 
‘kwetsbare’ gezinssituaties, dat wil zeggen kinderen die opgroeien in gezinsomstan-
digheden die gekenmerkt worden door een groter risico op problemen. Het betreft 
kinderen die leven in eenoudergezinnen, in gezinnen met een lage inkomenspositie en 
in gezinnen waarvan de ouders laagopgeleid zijn. We zullen ook aandacht besteden aan 
kinderen die opgroeien in stief- of samengestelde gezinnen. Daarnaast onderzoeken we 
welke rol de arbeidsparticipatie van ouders speelt bij de ontwikkeling van kinderen.
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Onze tweede onderzoeksvraag gaat over de relatie tussen de gezondheid en het 
 probleemgedrag van kinderen enerzijds en datgene wat er in gezinnen met betrekking 
tot de opvoeding gebeurt anderzijds. Hangen bepaalde opvoedingsoriëntaties en opvoe-
dingsstrategieën en de opvoedingsbeleving van ouders samen met minder gunstige 
ontwikkelingsuitkomsten van het kind? Hangt bijvoorbeeld een grotere mate van keu-
zevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen en jongeren in de huidige opvoe-
ding samen met meer emotionele en gedragsproblemen bij kinderen zoals soms in de 
media gesuggereerd wordt (vgl. Gerris 1998)?
De derde onderzoeksvraag heeft te maken met de bredere gezinscontext. Dat de 
opvoeding door ouders een belangrijke omgevingsfactor kan zijn, daar hoeft niet aan 
getwijfeld te worden. Gezinnen en ouders zelf functioneren echter op hun beurt weer 
in een bredere sociale en informele context, zoals de buurt waarin gezinnen wonen en 
de sociale netwerken waarvan gezinnen deel uitmaken, en deze bredere gezinscontext 
kan ook een belangrijke rol spelen bij de opvoeding (Bronfenbrenner 1979; Leventhal en 
Brooks-Gun 2000; r mo/rv z 2009). Een betrokken buurt en een steunend sociaal net-
werk kunnen een buffer vormen wanneer kinderen opgroeien in problematische gezins-
omstandigheden. Aan de andere kant kan een omgeving met veel negatieve prikkels ook 
een extra stressfactor vormen. In eerdere grootschalige studies naar de ontwikkeling 
van kinderen in gezinnen in Nederland (Rispens et al. 1996; Zeijl et al. 2005) werd de 
bredere gezinscontext slechts in geringe mate belicht. Is er een verband tussen de buurt, 
het sociale netwerk van ouders en het probleemgedrag en de gezondheid van de jeugd?
De genoemde drie onderzoeksvragen beantwoorden we op basis van recente gegevens 
van de enquête Opvoeden in Nederland 2010 (oin’10) (zie voor meer informatie over deze 
enquête: kader 7.1 in hoofdstuk 7 en bijlage A). Per gezin is één ouder benaderd, de vader 
of de moeder. Deze heeft informatie gegeven over zijn of haar gezinssituatie, zijn of haar 
manier van opvoeden, en zijn of haar buurt en sociale netwerk. Verder gaf de ouder ook 
informatie over het gedrag en de gezondheid van één van zijn of haar kinderen; wanneer 
de betreffende ouder meer dan een kind had, is één kind willekeurig door ons geselec-
teerd. Voor dit hoofdstuk wordt informatie gebruikt die ouders gegeven hebben over 
kinderen van 5 tot en met 17 jaar oud.1

In wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen de omgeving en de ontwikkeling 
van kinderen wordt tegenwoordig vaak het zogenaamde transactionele ecologische 
ontwikkelingsmodel gehanteerd (Deković 2000); dit model is voortgekomen uit het 
transactionele model van Sameroff (1975, 2010) en het ecologische model van Bronfen-
brenner (1979). Het kent drie belangrijke uitgangspunten die ook van belang zijn om 
de bevindingen van ons onderzoek goed te kunnen interpreteren. Ten eerste gaat dit 
model er net als wij van uit dat er naast de opvoeding door ouders verschillende andere 
gezinscontexten zijn die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, zoals de buurt 
en sociale netwerken van ouders (zie ook De Winter 2000). Maar ook de omgeving van de 
kinderen zelf speelt een belangrijk rol, zoals de school of opvang die kinderen bezoeken 
en leeftijdsgenoten met wie kinderen omgaan. Hoe deze laatste contexten inwerken 
op de ontwikkeling van kinderen laten we in dit hoofdstuk buiten beschouwing, maar 
belangrijk is om zich te realiseren dat deze invloed substantieel kan zijn, zoals eerder 
onderzoek laat zien (Sentse 2010). Ten tweede kunnen we veronderstellen dat kinderen 



ge zondheid en probleemgedr ag van kinderen

199  

niet alleen door hun omgeving beïnvloed worden, maar dat er sprake is van wederzijdse 
beïnvloeding (Sameroff 2010). Het kind zelf heeft ook een sturende kracht en kan via 
gedrag of aanleg zijn invloed uitoefenen op zijn of haar omgeving. Het kind kan bijvoor-
beeld het op voedingsgedrag van ouders sturen: eerder onderzoek laat zien dat kinderen 
met gedragsproblemen meer dwingende en bestraffende reacties bij hun moeder kun-
nen uitlokken en dat de houding van moeders tegenover deze kinderen na verloop van 
tijd minder warm en betrokken kan worden (Anderson et al. 1986). Bij de interpretatie 
van onze resultaten moeten we er dus rekening mee houden dat de omgeving en het 
kind elkaar wederzijds en over een langere periode kunnen beïnvloeden. Ten derde moe-
ten we bedenken dat de ontwikkeling van kinderen niet alleen beïnvloed wordt door de 
omgeving maar dat ook andere invloeden een rol spelen, bijvoorbeeld genetische.
De moeder uit het citaat denkt aan een mogelijke samenhang tussen opvoeding (rust) 
en (positieve) uitkomsten bij haar kinderen, maar noemt tegelijkertijd dat haar kin-
deren daar zelf ook debet aan zijn en dat ouders niet overal controle over hebben. Zij 
sluit daarmee aan bij een actueel wetenschappelijk debat over de nature-nurturevraag: 
of de ontwikkeling van kinderen vooral bepaald wordt door aanlegfactoren, door 
om gevingsfactoren, of door een ingewikkeld samenspel van beide factoren (Sameroff 
2010). In de huidige literatuur gaat men ervan uit dat de ontwikkeling van kinderen een 
zeer complex proces is, waarbij (de aanleg van) het kind en de omgeving elkaar weder-
zijds beïnvloeden (Kerr et al. 2008; Criss et al. 2009; Sameroff 2010). In ons onderzoek 
kunnen we de invloed van de (genetische) aanleg van kinderen niet in kaart brengen, 
maar het is wel belangrijk om te beseffen dat die een rol speelt.

9.2 Gezondheid en probleemgedrag van kinderen: prevalentie

Allereerst kijken we hoe het met kinderen en jongeren gesteld is wat betreft hun algeme-
ne gezondheid en hun gedrag. Hoe gezond vinden ouders hun kind? En hoe vaak komen 
probleemgedragingen volgens ouders voor bij hun kind?

Gezondheid
Voor een gunstige ontwikkeling is een goede gezondheid van groot belang. Kinderen 
en jongeren met gezondheidsproblemen hebben een grotere kans dat zij niet kunnen 
deelnemen aan activiteiten die van belang zijn voor hun ontwikkeling. Mede daardoor 
hebben zij een groter risico dat zij later in hun leven niet voor zichzelf kunnen zorgen en 
afhankelijk zijn van voorzieningen zoals de Wajong.
De gezondheid van kinderen in Nederland is over het algemeen goed, als je het hun 
ouders vraagt.2 96% van alle ouders vindt de gezondheid van hun kind goed tot uit-
stekend. Het beeld dat verreweg de meeste kinderen in Nederland in goede gezondheid 
opgroeien, komt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek op basis van informatie 
van huisartsen (Schrijvers en Schoemaker 2008). Wanneer kinderen en jongeren de huis-
arts bezoeken gaat het meestal om relatief milde aandoeningen, zoals infecties van de 
luchtwegen. Ook in verhouding tot het buitenland is de Nederlandse jeugd heel gezond 
(Unicef 2007).
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Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in Nederland geen zieke kinderen zijn. In ons onder-
zoek rapporteert bijna 4% van de ouders dat de gezondheid van hun kind matig tot slecht 
is. Vertaald naar de populatie van alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 17 jaar oud 
gaat het dan nog steeds om bijna 100.000 kinderen. Ook zegt een aanzienlijk deel van de 
ouders (bijna 14%) in ons onderzoek dat hun kind last heeft van een of meer langdurige 
ziekten, aandoeningen of handicaps. In de meeste gevallen gaat het dan waarschijnlijk 
om milde aandoeningen zoals astma en eczeem. Niettemin geven ouders in 15% van 
deze gevallen aan dat de aandoeningen of handicaps van hun kind sterk belemmerend 
werken. Dat de meeste kinderen gezond zijn, wil nog niet zeggen dat zij ook gezond 
leven. Zo is het aantal kinderen met overgewicht de laatste jaren sterk toegenomen (t no 
2006) en drinken Nederlandse jongeren in verhouding tot jongeren in andere westerse 
landen veel en vaak (Schrijvers en Schoemaker 2008). Een dergelijke ongezonde leefstijl 
heeft in de meeste gevallen niet direct al invloed op de gezondheid van kinderen, maar 
meestal wel later in het leven.

Tabel 9.1

Kinderen en jongeren (5-17 jaar) met een matige tot slechte gezondheid, gerapporteerd door de 

 ouders, voor de totale groep en naar kenmerken van het kind (in procenten; n = 1964)a

matige tot slechte gezondheid

totale groep 3,8

geslacht kind
meisje 3,5
jongen 4,0

leeftijd kind
5-6 jaar 3,5ab

7-11 jaar 2,7b

12-14 jaar 2,6b

15-17 jaar 6,2a

schoolniveau kindb 
vmbo 6,0a

havo 3,8ab

vwo 2,4b

a Verschillende subscripten bij de groepen betekenen dat de verschillen tussen de groepen 
statistisch significant zijn (p < 0,05); als er geen subscript staat verschillen de groepen niet 
significant van elkaar. Leesvoorbeeld gezondheid en schoolniveau kind: vmbo-leerlingen 
(subscript a) verschillen significant van vwo-leerlingen (subscript b).  Havo-leerlingen (subscript ab) 
verschillen niet significant van vmbo-leerlingen (subscript a) noch van vwo-leerlingen (subscript b) 
in hun gezondheid.

b Schoolniveau kind alleen voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)

In ons onderzoek vonden we geen verschillen in gezondheid tussen jongens en meisjes 
(tabel 9.1). Wel speelt leeftijd een rol: 15-17-jarigen hebben een minder goede gezondheid 
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dan jongere kinderen. Mogelijk heeft dit te maken met allerlei lichamelijke en psychi-
sche veranderingen die in de puberteit plaatsvinden. Ook kan meespelen dat in deze 
leeftijdsfase jongeren meer experimenteren met seks, drank en drugs (Van Dorsselaer et 
al. 2007; Schrijvers en Schoemaker 2008), wat risico’s voor de gezondheid met zich mee-
brengt. Leerlingen van het vmbo zijn minder gezond dan vwo’ers, aldus ouders. Aanvul-
lende analyses laten zien dat deze verschillen in gezondheid vooral verklaard worden 
door verschillen in gezinsinkomen en opleiding van de ouders. In paragraaf 9.3 staan we 
uitvoerig stil bij hoe dergelijke gezinsomstandigheden samenhangen met het gedrag en 
de gezondheid van kinderen.

Probleemgedragingen
Probleemgedrag is gedrag dat een kind vertoont dat ongewenst en/of storend is voor het 
kind zelf en/of voor zijn of haar omgeving. De mate waarin kinderen probleemgedrag 
laten zien, kan beschouwd worden als een indicator van hun psychische gezondheid.
In ons onderzoek staan vijf soorten probleemgedragingen centraal, namelijk: gedrags-
problemen, problemen met leeftijdsgenoten, hyperactief gedrag, emotionele pro-
blemen en problemen met prosociaal gedrag.3 Deze vijf probleemgedragingen worden 
toegelicht in kader 9.1.

Kader 9.1 Probleemgedragingen

Gedragsproblemen betreffen ongehoorzaamheid, boos en agressief gedrag, en liegen en stelen. 
Deze gedragingen worden ook wel externaliserend probleemgedrag genoemd. Externalise-
rend gedrag is naar buiten gericht gedrag. De omgeving ondervindt daar hinder van.
Problemen met leeftijdsgenoten duiden op het onvermogen tot het aangaan van sociale relaties 
met leeftijdsgenootjes en uiten zich bijvoorbeeld in het hebben van weinig vrienden, veel 
gepest worden en beter op kunnen schieten met volwassenen dan met kinderen.
Hyperactiviteit heeft te maken met overbeweeglijkheid, rusteloosheid, en aandachtsstoornissen 
als gebrek aan concentratie en impulsiviteit.
Onder emotionele problemen vallen teruggetrokkenheid, stemmingsproblemen, angsten en 
 psychosomatische klachten. Deze problemen worden ook wel internaliserend probleemgedrag 
genoemd. Internaliseren betekent naar binnen richten. Vooral de persoon zelf heeft daar last 
van.
Problemen met prosociaal gedrag verwijzen naar weinig empathie, weinig kunnen delen met 
 andere kinderen en weinig behulpzaam zijn.

De grens tussen psychisch gezond of ‘normaal’ gedrag en problematisch gedrag bij kin-
deren is niet altijd gemakkelijk te trekken. Alle kinderen zijn tenslotte weleens boos of 
voelen zich weleens somber. Om te bepalen of gedrag van een kind dusdanig uit de hand 
loopt dat we het ook daadwerkelijk als problematisch moeten beschouwen, hebben we 
gebruikgemaakt van zogenaamde normscores. Dat wil zeggen, de scores van de kinderen 
in onze steekproef zijn vergeleken met de scores van leeftijdsgenoten;4 alleen wanneer 
deze scores duidelijk afwijken, spreken we van problematisch gedrag.
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Ook al ontwikkelen de meeste kinderen zich zonder noemenswaardige problemen, 
psychosociale probleemgedragingen komen relatief vaak voor, zo blijkt uit eerder 
onderzoek (Van Dorsselaer et al. 2007; Schrijvers en Schoemaker 2008). Het beeld dat de 
ouders in ons onderzoek schilderen, komt hier in grote lijnen mee overeen. Ongeveer 
een op de zeven kinderen en jongeren heeft volgens de ouders emotionele problemen 
en een op de negen heeft gedragsproblemen (tabel 9.2). Daarnaast heeft zo’n 13% last 
van hyperactief gedrag en bijna 18% heeft problemen in contact met andere kinderen. 
Het percentage kinderen dat problemen heeft met prosociaal gedrag ligt duidelijk op 
een lager niveau: volgens de ouders heeft rond 7% van de 5-17-jarigen problemen op dit 
gebied. Eerder onderzoek waarin niet aan de ouders maar aan de kinderen en jongeren 
zelf is gevraagd naar hun gedrag en emoties komt op ongeveer vergelijkbare percentages 
uit (Van Dorsselaer et al. 2007; Schrijvers en Schoemaker 2008). In onderzoek waarbij 
artsen of verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg (jgz) gevraagd werd naar de 
 prevalentie van psychosociale problemen werden over het algemeen wat hogere per-
centages gerapporteerd (Zeijl et al. 2005), maar het is onduidelijk wat de achtergrond 
van deze verschillen is. Mogelijk worden deze verschillen veroorzaakt door verschillen 
in vraagstelling en definiëring; mogelijk ook worden problemen wat onderschat door 
ouders en de kinderen zelf. Het kan ook zijn dat ouders en kinderen de zaken wat gun-
stiger willen doen voorkomen dan ze werkelijk zijn. Nederlandse kinderen en jongeren 
wijken qua probleemgedrag overigens niet veel af van jeugdigen in andere Europese 
landen (Schrijvers en Schoemaker 2008).
Jongens laten iets meer gedragsproblemen zien dan meisjes. Ook hebben zij meer pro-
blemen in de omgang met leeftijdsgenoten en laten zij meer hyperactief gedrag zien dan 
meisjes. Meisjes hebben weer iets vaker emotionele problemen dan jongens. Verder zijn 
meisjes prosocialer dan jongens. Oudere kinderen hebben minder last van hyperactief 
gedrag en aandachts- en concentratieproblemen dan jongere kinderen. Deze gegevens 
komen overeen met bevindingen uit studies van Zeijl en collega’s (2005) en Van Dorsse-
laer en collega’s (2007).
Er bestaan veel verschillen in de psychosociale ontwikkeling tussen leerlingen van 
verschillende schoolniveaus. Problemen komen vaker voor onder jongeren op het vmbo. 
Zo hebben leerlingen van het vmbo meer gedragsproblemen dan havoleerlingen. Ook 
hebben zij meer last van hyperactief gedrag en emotionele problemen dan havo- en 
vwo-leerlingen. De vmbo-leerlingen hebben verder ook meer problemen in de omgang 
met leeftijdsgenoten dan de groep vwo’ers. Aanvullende analyses laten zien dat deze 
verschillen – behalve in het geval van hyperactiviteit en aandachts- en concentratie-
problemen – te herleiden zijn tot verschillen in gezinsinkomen en opleiding van 
de ouders. Aandachts- en concentratieproblemen en druk gedrag kunnen het voor 
kinderen ook lastiger maken om hogere schoolniveaus aan te kunnen (Prins en Van der 
Oord 2008). Dat vmbo-leerlingen meer problemen hebben dan andere leerlingen werd 
ook vast gesteld in eerder onderzoek in Nederland (Ter Bogt et al. 2003; Van Dorsselaer 
et al. 2007). Dit is deels toe te schrijven aan de sociaal-economische achtergrond van de 
gezinnen waarin deze leerlingen opgroeien. Vmbo-leerlingen komen vaak uit minder 
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welvarende gezinnen, waardoor er minder geld te besteden is aan goede voorzieningen. 
Daarnaast kan een lagere inkomenspositie van gezinnen samengaan met een minder 
optimaal op voedingsklimaat (hoofdstuk 7), hetgeen risico’s op probleemgedrag met 
zich mee kan brengen (Jehoel-Gijsbers 2009). Uit recent onderzoek blijkt ook dat vmbo-
leerlingen minder steun en openheid in de relatie met hun ouders ervaren dan andere 
leerlingen. Zij geven ook vaker aan dat hun ouders niet zo goed op de hoogte zijn van 
hun doen en laten dan leerlingen van de hogere schoolniveaus (De Roos 2010).

Tabel 9.2

Kinderen en jongeren (5-17 jaar) met probleemgedrag, gerapporteerd door ouders, voor de totale 

groep en naar kenmerken van het kind (in procenten; n = 1964)a

probleemgedragb

gedrags-
problemen

problemen met 
leeftijdsgenoten

hyperactief 
gedrag

emotionele 
problemen

problemen met 
prosociaal gedrag

totale groep 11,0 17,5 12,8 14,3 7,3

geslacht kind
meisje 10,6b 12,7b 8,4b 15,2a 5,9b

jongen 11,8a 20,7a 17,8a 13,2b 8,5a

leeftijd kind
5-6 jaar 12,9 12,5 15,2a 13,4 6,9
7-11 jaar 9,2 15,3 14,9a 14,1 6,9
12-14 jaar 13,4 20,9 12,1ab 14,1 8,2
15-17 jaar 11,3 17,7 10,7b 14,9 7,0

schoolniveau kindc 
vmbo 16,0a 24,2a 16,6a 19,9a 10,4
havo 9,1b 17,6ab 8,8b 11,0b 6,0
vwo 10,2ab 15,1b 6,8b 8,3b 5,5

a Verschillende subscripten bij de groepen betekenen dat de verschillen tussen de groepen 
statistisch significant zijn (p < 0,05); als er geen subscript staat verschillen de groepen niet 
significant van elkaar. Leesvoorbeeld gedragsproblemen en schoolniveau kind: vmbo-leerlingen 
(subscript a) verschillen significant van havo-leerlingen (subscript b). Vwo-leerlingen (subscript ab) 
verschillen niet significant van vmbo-leerlingen (subscript a) noch van havo-leerlingen (subscript b) 
in de mate waarin zij gedragsproblemen vertonen.

b Probleemgedrag is gemeten met behulp van de ouderversie van de Strengths and Difficulties 
Questionnaire (Goodman et al. 2000).

c Schoolniveau kind alleen voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)
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9.3 Gezondheid en probleemgedrag van kinderen: de rol van 
gezinsomstandigheden

Meer problemen bij eenoudergezinnen door lagere opleiding van ouders en lager 
gezinsinkomen
Kinderen uit eenoudergezinnen ondervinden op een aantal punten de meeste proble-
men. Zo hebben ze vaker gezondheidsproblemen, vertonen zij meer emotionele en 
gedragsproblemen, en ondervinden zij ook meer problemen met leeftijdsgenoten dan 
kinderen die bij beide ouders wonen (tabel 9.3). We vinden geen significante verschil-
len in prosociaal gedrag van de kinderen. Dat ouders in eenoudergezinnen er veelal 
alleen voor staan, kan veel opvoedingsstress bij hen opleveren (hoofdstuk 7) en dat 
komt de ontwikkeling van kinderen zeker niet ten goede. Uit aanvullende analyses 
waarin gecontroleerd wordt voor andere kenmerken (zie tabellen B9.1 t/m B9.6 in de 
bijlage op internet) blijkt dat verschillen tussen kinderen in een- en tweeoudergezin-
nen vooral te wijten zijn aan verschillen in gezinsinkomen en opleiding van ouders. 
Eenoudergezinnen zijn veelal gezinnen die een laag inkomen hebben en waarvan de 
ouders laagopgeleid zijn (vgl. McLanahan 2004). Een vergelijkbare conclusie is getrokken 
uit onderzoek naar de problematiek van kinderen in scheidingssituaties (Fischer 2004; 
Spruijt 2007). De invloed van sociaal-economische omstandigheden waarin het gezin 
verkeert, blijkt – naast de mate van conflicten tussen ouders – in deze studies ook groter 
dan de invloed van de gezinsstructuur.
Kinderen uit stief- of samengestelde gezinnen blijken qua omgang met leeftijdsgenoten 
minder goed af te zijn dan kinderen uit tweeoudergezinnen (zie ook Dykstra 2001; Feen-
stra 2004). De risicofactor van het opgroeien in een stief- of samengesteld gezin voor de 
ontwikkeling van problemen in contact met andere kinderen is niet meer statistisch sig-
nificant wanneer we controleren voor opvoedingsaspecten (zie tabel B9.2 in de bij lage). 
In dit type gezinnen kan sprake zijn van wat minder affectieve ondersteuning dan in 
tweeoudergezinnen (hoofdstuk 7), en dat verklaart wellicht de relatie tussen problemen 
met leeftijdsgenoten en het opgroeien in een stiefgezin. Emotioneel probleemgedrag 
blijkt meer naar voren te komen bij kinderen uit stiefgezinnen nadat rekening gehouden 
is met andere kenmerken van de gezinscontext en opvoeding (tabel B9.4 in de bijlage). 
Bij stief- en samengestelde gezinnen spelen wellicht ook andere gezinsfactoren een rol 
bij het ontstaan van probleemgedrag dan de opvoedingsfactoren die in ons onderzoek 
zijn meegenomen. Mogelijk is sprake van communicatieproblemen met de stiefouder en 
eventuele kinderen van deze stiefouder, en van loyaliteitsconflicten en jaloeziegevoelens 
doordat de kinderen de aandacht van de ouder moeten delen met de stiefouder (Feenstra 
2004). We vonden overigens geen significante verschillen in gezondheid tussen kinderen 
die in stief- of samengestelde gezinnen opgroeien en kinderen in tweeoudergezinnen.
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Tabel 9.3

Kinderen en jongeren (5-17 jaar) met een matige tot slechte gezondheid en met probleemgedrag, 

 gerapporteerd door ouders, naar sociaal-economische en structurele kenmerken van gezin en 

 oudersa (in procenten; n = 1956)

matige tot 
slechte 
 gezondheid

probleemgedragb

gedrags-
problemen

problemen 
met leeftijds-
genoten

hyper-
actief 
gedrag

emotionele 
problemen

problemen 
met pro-
sociaal gedrag

gezinssituatie
tweeoudergezin 3,1b 10,5b 14,3b 12,2 11,7b 6,9
eenoudergezin 6,7a 15,9a 27,0a 16,6 25,8a 8,9
stief-/samengesteld gezin 5,0ab 11,0ab 22,7a 15,6 17,8ab 7,7

gezinsinkomen (netto p.m.)
laag (< 1500 euro) 6,2a 14,7a 33,9a 17,2a 27,5a 9,0
midden (1500-3000 euro) 4,8a 14,5a 18,5b 14,4a 15,2b 7,1
hoog (> 3000 euro) 2,5b 8,1b 11,0c 10,3b 9,2c 6,5

opleidingsniveau oudersc

laag 3,6 13,7 20,8a 14,3 16,1a 8,5
midden 3,9 11,3 17,8a 13,8 16,3a 7,0
hoog 3,8 9,7 13,0b 11,7 10,6b 7,7

arbeidsverdeling (alleen paren; n = 1614)d

geenverdieners 3,8ab 14,3abc 27,1ab 17,5 26,7 20,0
eenverdieners 5,8a 14,2a 20,9a 15,2 13,6 7,4
dubbelverdieners 3,2ab 11,4abc 20,1ab 12,7 13,6 9,9
half-om-halfverdieners 2,8ab 4,3c 20,6a 11,2 11,8 9,1
kleine anderhalfverdieners 3,4ab 11,2ab 14,9ab 13,1 11,9 4,1
grote anderhalfverdieners 1,7b 7,7bc 9,1b 10,8 12,2 6,4

a Verschillende subscripten bij de groepen betekenen dat de verschillen tussen de groepen statistisch 
significant zijn (p < 0,05); als er geen subscript staat verschillen de groepen niet significant van elkaar. 
Leesvoorbeeld gedragsproblemen en gezinssituatie: kinderen die in een eenoudergezin opgroeien 
(subscript a) verschillen significant van kinderen die in een tweeoudergezin (subscript b) wonen. Kinderen 
die in een stief-/samengesteld gezin opgroeien (subscript ab) verschillen niet significant van kinderen in 
eenoudergezin (subscript a) of een tweeoudergezin (subscript b) in de mate waarin zij gedragsproblemen 
vertonen.

b Probleemgedrag is gemeten met behulp van de ouderversie van de Strengths and Difficulties Questionnaire 
(Goodman et al. 2000).

c Laag = basisonderwijs, vmbo; middelbaar = havo, vwo, mbo; hoog = hbo, universiteit (of equivalente oudere 
schooltypen).

d Geenverdieners: geen van de ouders werkt; eenverdieners: een van beide ouders werkt, de ander niet; 
dubbelverdieners: beide ouders werken voltijd (35 uur per week of meer); half-om-halfverdieners: beide 
ouders werken evenveel in deeltijd; kleine anderhalfverdieners: een van de ouders werkt voltijd, de andere 
ouder heeft een kleine deeltijdbaan (maximaal 20 uur per week); grote anderhalfverdieners: een van de 
ouders werkt voltijd, de andere ouder heeft een grote deeltijdbaan (21-34 uur per week).

Bron: scp (oin’10, gewogen gegevens)
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Kinderen uit minder welvarende gezinnen lopen meer risico op problemen
Het gezinsinkomen speelt een belangrijke onderscheidende rol bij de gezondheid van 
kinderen en jongeren en bij het ontstaan van probleemgedrag, zo blijkt. Zo vinden we 
dat kinderen in gezinnen met lagere inkomens een minder goede gezondheid hebben 
dan kinderen in gezinnen met hogere inkomens (tabel 9.3). Ook uit eerder onderzoek 
is bekend dat een laag gezinsinkomen of armoede ongunstige effecten kan hebben op 
de ontwikkeling van kinderen (Snel et al. 2001; Zeijl et al. 2005; Jehoel-Gijsbers 2009). 
Meer welvarende ouders hebben meer mogelijkheden om goede voorzieningen voor 
hun kinderen te gebruiken en kwalitatief goede zorg te bieden (McLanahan 2004; Roest 
et al. 2010). Bovendien kan langdurige armoede of een laag inkomen stress veroorzaken 
(Conger en Elder 1994). Recent onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van ouders die 
lang onder stress staan een slechter werkend afweersysteem hebben en vaker last heb-
ben van koorts (Wyman et al. 2007) en eerder astma krijgen (Shankardass et al. 2009). 
Verder vinden we dat kinderen uit gezinnen in de laagste inkomensgroep anderhalf tot 
drie keer zo vaak problemen hebben op het gebied van gedrag, de omgang met leef-
tijdsgenoten, hyperactiviteit en emoties dan kinderen uit gezinnen met het hoogste 
inkomen (tabel 9.3) (vgl. Zeijl et al. 2005). Daarbij valt vooral het hoge percentage kin-
deren uit gezinnen met een laag inkomen op dat emotionele problemen en problemen 
met leeftijdsgenoten heeft, respectievelijk ruim een kwart en een derde van de kinderen. 
Bij kinderen uit gezinnen met een middeninkomen heeft ongeveer 15% emotionele 
problemen en bijna 19% problemen met leeftijdsgenoten. Deze problemen komen 
in de meest welvarende groep veel minder voor, namelijk bij ongeveer een op de tien 
 kinderen.
Dat kinderen uit armere gezinnen meer problemen met leeftijdsgenoten hebben, sluit 
deels aan bij bevindingen van een recent onderzoek naar de rol van armoede in sociale 
uitsluiting bij kinderen (Roest et al. 2010). Kinderen uit arme gezinnen blijken min-
der vaak contact te hebben met vrienden: ze komen minder vaak bij vrienden over de 
vloer en nodigen zelf minder vaak vrienden thuis uit dan kinderen uit rijkere gezinnen. 
Ook praten ze minder makkelijk met vrienden over vertrouwelijke zaken en hebben 
ze een kleiner aantal goede vrienden dan kinderen die een hogere mate van welvaart 
kennen (De Roos 2010). Verder doen ze minder mee aan sport-, cultuur- en vrijetijds-
activiteiten, waardoor ze ook minder in contact komen met andere kinderen. Door 
financiële beperkingen en onvoldoende sociale participatie van ouders hebben kinderen 
uit arme gezinnen een grotere kans op onvoldoende sociale participatie (Roest et al. 
2010).
De stress die ouders met lage inkomens ervaren (Jansen 2009) kan ook zijn effect heb-
ben op hun manier van opvoeden, en op deze manier de gezondheid en het gedrag van 
kinderen beïnvloeden. Ouders met een laag inkomen blijken meer gebruik te maken 
van autoritaire opvoedingsstrategieën, er minder vaak in te slagen een georganiseerde 
omgeving te scheppen, minder consistent in hun gedrag naar het kind toe te zijn, en 
ook minder tevreden te zijn met de opvoeding van hun kind (hoofdstuk 7). Zoals we nog 
zullen zien in paragraaf 9.4 zijn dit opvoedingsgedragingen die samenhangen met meer 
probleemgedrag bij kinderen. Wanneer we controleren voor andere sociaal-economi-
sche en structurele kenmerken van gezin en ouders en voor de opvoeding door ouders, 
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blijven de effecten van inkomen op de gezondheid en het gedrag van de kinderen 
 aanwezig, maar worden de verbanden wel iets minder sterk (zie tabellen B9.1 t/m B9.6 in 
de bijlage). Dit suggereert dat een deel van de samenhang tussen gezinsinkomen aan de 
ene kant en gezondheid en probleemgedrag van kinderen aan de andere kant loopt via 
de opvoeding door ouders.

Samenhang tussen opleiding van ouders en problemen van kinderen loopt meestal 
via inkomen
Bij kinderen van lageropgeleide ouders is er vaker sprake van emotionele proble-
men en van problemen met leeftijdsgenoten dan bij kinderen van hogeropgeleide 
ouders (tabel 9.3); deze conclusie komt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek 
(Mc Lanahan 2004; Zeijl et al. 2005). We vinden geen samenhang tussen opleiding van 
ouders en gezondheid van kinderen. De samenhang tussen opleidingsniveau van ouders 
en probleemgedrag ten aanzien van emotionele problemen en omgang met leeftijds-
genoten blijft overigens niet intact wanneer rekening gehouden wordt met andere 
sociaal- economische en gezinsomstandigheden (zie tabellen B9.2 en B9.4 in de bijlage). 
Vooral het inkomen blijkt gerelateerd te zijn aan probleemgedragingen bij kinderen. 
Opleiding en inkomen hangen natuurlijk sterk met elkaar samen (McLanahan 2004).
Uit aanvullende analyses waarbij gecontroleerd wordt voor andere achtergrondkenmer-
ken en aspecten van opvoeding en omgeving komt naar voren dat kinderen van lager-
opgeleide ouders vaker hyperactief gedrag vertonen dan kinderen van hogeropgeleide 
ouders (zie tabel B9.3 in de bijlage). Het opleidingsniveau van de ouders hangt dus, los 
van inkomen en andere kenmerken, samen met meer druk gedrag en aandachts- en 
concentratieproblemen bij kinderen. Bekend is dat aandachtsproblemen en rusteloos 
gedrag deels erfelijk bepaald zijn (Nigg 2006), dus mogelijk speelt de erfelijke com-
ponent hier een rol. Rusteloosheid en problemen om de aandacht te richten en vast te 
houden kunnen leiden tot leerproblemen en leerachterstanden op school (Prins en Van 
der Oord 2008), en dat kan verklaren waarom ouders in het verleden een minder hoge 
opleiding hebben kunnen afronden.

Ook de samenhang tussen arbeidsparticipatie van ouders en problemen bij 
kinderen is vooral een inkomenskwestie
Over de effecten van verschillende vormen van arbeidsverdeling tussen ouders op de 
ontwikkeling van kinderen is nog weinig bekend. Uit een recent onderzoek onder ouders 
van kinderen tot 12 jaar blijkt dat kinderen van tweeverdieners niet verschillen van die 
van eenverdieners wat betreft hun welzijn, psychosociaal functioneren en tevredenheid 
met de thuissituatie (Zeijl et al. 2005). De percentages kinderen met problemen liggen 
in ons onderzoek het hoogst bij ouderparen die niet werken, maar de verschillen met 
andere gezinstypen zijn niet significant (tabel 9.3). Kinderen waarvan één ouder fulltime 
werkt en de andere ouder een grote deeltijdbaan heeft, doen het in sommige opzichten 
aanzienlijk beter dan de kinderen waarvan één ouder werkt en de ander niet. Kinderen 
uit gezinnen waarvan één ouder werkt, vertonen namelijk vaker gedragsproblemen 
(14%) en problemen met leeftijdsgenoten (21%) dan kinderen uit grote anderhalf-
verdienersgezinnen (resp. 8% en 9%). Ook beschikt de eerste groep over een minder 
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goede gezondheid dan de kinderen uit de tweede groep (6% versus 2%). Kinderen van 
half-om-halfverdieners hebben het minst last van gedragsproblemen (4%).
Als we rekening houden met verschillen in opleiding en inkomen tussen ouders, blij-
ken de verschillen in problemen bij kinderen tussen de verdienerstypen weg te vallen. 
De bevinding dat er op sommige punten meer problematiek voorkomt bij kinderen van 
eenverdieners heeft vooral te maken met het feit dat het inkomen in deze groep lager is 
dan in de groep waarbij beide ouders werken. Het kan natuurlijk ook zijn dat de thuis-
situatie (met weinig problemen bij de kinderen) het toelaat dat beide ouders werken. 
Al met al lijkt het voor de psychosociale ontwikkeling van kinderen geen nadeel te zijn 
wanneer beide ouders werken, zoals zo nu en dan in de media en het publieke debat 
gesuggereerd wordt (vgl. Zeijl et al. 2005).

9.4 Gezondheid en probleemgedrag van kinderen: de rol van de opvoeding door 
ouders

Hoe hangt de opvoeding door ouders samen met probleemgedrag en gezondheid 
van kinderen? We maken onderscheid naar affectieve, gedragsmatige en cognitieve 
opvoedaspecten (zie ook hoofdstuk 7). Het affectieve aspect heeft betrekking op hoe 
de opvoeding beleefd wordt (zie tabel 7.4 in hoofdstuk 7). De gedragsmatige com-
ponent heeft betrekking op de strategieën die ouders in de opvoeding hanteren (zie 
voor een overzicht: tabel 7.5 in hoofdstuk 7). Onder cognitieve aspecten verstaan 
we de  opvoedingsoriëntaties die ouders hebben (zie voor een overzicht: tabel 7.1 in 
hoofdstuk 7): wat vinden ouders belangrijk om aan hun kinderen mee te geven? In 
regressieanalyses is nagegaan in hoeverre de opvoeding die ouders geven, samenhangt 
met probleemgedrag bij kinderen en met hun gezondheid (zie tabellen B9.1 t/m B9.6 in 
de bijlage). In deze analyses is gecontroleerd voor de sociaal-economische en gezins-
omstandigheden zoals besproken in paragraaf 9.3 en voor kenmerken van kinderen 
zoals besproken in paragraaf 9.2. Opvoedaspecten blijken sterker met probleemgedrag 
en gezondheid samen te hangen dan de kindkenmerken en sociaal-economische en 
gezinsomstandigheden5 (zie tabellen B9.1 t/m B9.6 in de bijlage). We beschrijven nu 
meer specifiek welke aspecten van de opvoeding er precies toe doen.

Minder problemen bij positieve opvoedingsbeleving
Als ouders tevreden zijn over de opvoeding en over hun competenties als opvoeder 
wordt er ook minder problematisch gedrag door hen gerapporteerd. Vergeleken met 
ouders die ontevreden zijn over hun opvoeding hebben ouders die tevreden zijn kin-
deren die prosocialer zijn, minder emotionele en gedragsproblemen vertonen, minder 
problemen met leeftijdsgenoten hebben en minder last hebben van hyperactiviteit en 
aandacht stekort. Verder is de gezondheid van kinderen van positief gestemde ouders 
vaak ook beter. Dergelijke verbanden werden ook gevonden in eerder onderzoek waarin 
niet de ouders zelf maar jgz-artsen of -verpleegkundigen over het gedrag van kinderen 
rapporteerden (Zeijl et al. 2005). Aanvullende analyses laten zien dat deze verbanden 
zowel voor moeders als voor vaders gelden. Omdat het hier om correlaties gaat, is 
moeilijk te zeggen of de beleving van ouders het gedrag en de gezondheid van kinderen 
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beïnvloedt, of andersom. Beide spelen waarschijnlijk een rol, maar in welke verhouding 
precies is moeilijk te zeggen (Kerr et al. 2008). Mogelijk gaat het om elkaar versterkende 
of af remmende  factoren, waarbij de beleving van ouders het gedrag van kinderen 
 beïnvloedt, en het gedrag van kinderen op zijn beurt weer de beleving van ouders, en 
die weer het gedrag van kinderen, enzovoort. Het is ook mogelijk dat positief gestemde 
ouders zaken door een meer roze bril bekijken en dus ook het gedrag van hun kinderen 
op een meer positieve manier inschatten; in onze steekproef hebben ouders namelijk 
zowel over hun eigen opvoedingsbeleving als over hun kinderen gerapporteerd.

Ondersteunende rol is met name belangrijk, meer problemen bij autoritair gedrag
We bekijken de volgende dimensies van opvoedingsgedrag, te weten ondersteunend 
gedrag, autoritatief en autoritair controlegedrag, en de mate van regelmaat en voor-
spelbaarheid (Rispens et al. 1996; Verhoeven et al. 2007; zie tabel 7.5 in hoofdstuk 7). 
Ondersteunend gedrag heeft betrekking op de mate waarin ouders affectie en genegen-
heid laten zien en responsief zijn. Wanneer ouders hun kind laten merken dat zij van 
hem of haar houden, laten kinderen vaker prosociaal gedrag zien (zie tabel B9.5 in de 
bijlage). Deze bevinding komt overeen met het idee dat ten grondslag ligt aan de hech-
tingstheorie (Bowlby 1969), namelijk dat een band van genegenheid en geborgenheid 
tussen een kind en zijn of haar verzorger de basis vormt voor de verdere sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van het kind en bepaalt hoe het kind in zijn verdere leven gedrag 
van anderen interpreteert en op dat gedrag reageert. Volgens deze theorie creëren 
kinderen die veel steun en affectie van hun ouders ervaren – en dus veilig gehecht zijn 
– de verwachting dat anderen ook vriendelijk zijn, terwijl kinderen die weinig steun en 
 genegenheid ontvangen van hun ouders – en dus onveilig gehecht zijn – eerder verwach-
ten dat anderen vijandig zijn. Deze verwachtingen zijn op hun beurt leidend voor hoe 
kinderen zich ten opzichte van anderen gedragen (Engels et al. 2000).
Verder suggereren onze bevindingen dat responsiviteit heel belangrijk is: wanneer 
ouders de signalen van hun kind opmerken, correct interpreteren en daar direct en 
adequaat op reageren, vertoont het kind minder gedragsproblemen en is er minder vaak 
sprake van hyperactiviteit. Ook heeft het kind minder problemen in de omgang met leef-
tijdsgenoten. Mogelijk geven ouders die hun gedrag afstemmen op de behoeftes van het 
kind het voorbeeld van responsief gedrag aan hun kind door, zoals theorieën over socia-
lisatie voorspellen (Bandura 1977). Het kind leert op die manier waarschijnlijk ook om 
responsief te zijn in het contact met leeftijdsgenoten, waardoor het goed met hen kan 
opschieten. Het belang van emotionele ondersteuning en een responsieve houding voor 
een gunstige gedragsontwikkeling wordt ook in ander recent onderzoek onderstreept 
(Rothbaum en Weisz 1994; Roelofs et al. 2006; Van Aken et al. 2007; Sentse 2010). We von-
den geen samenhang tussen ondersteuning van ouders en emotionele  problemen bij 
kinderen.
In het geval van autoritatieve controle moedigen ouders zelfstandig gedrag van hun kind 
aan en geven zij uitleg en informatie over hoe dingen gaan en waarom iets moet of niet 
mag, bijvoorbeeld via inductie. Inductie is een specifieke vorm van uitleg en houdt in 
dat de ouder het kind wijst op de gevolgen van vervelend gedrag voor een ander. Als het 
kind bijvoorbeeld een ander kind slaat, legt de ouder uit dat het andere kind pijn heeft. 
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Ouders die veel inductie toepassen, hebben vaker kinderen met gedragsproblemen en 
kinderen van ouders die veel uitleggen, hebben vaker problemen met leeftijdsgenoten 
(zie tabellen B9.1 en B9.2 in de bijlage). Ook bij Rispens en collega’s (1996) bleek uitleg-
gen soms negatief uit te pakken voor de ontwikkeling van problemen. Het is onduidelijk 
hoe deze relaties tussen inductie en uitleggen aan de ene kant en probleemgedrag aan 
de andere kant geïnterpreteerd dienen te worden, maar wellicht wekken kinderen met 
probleemgedrag meer inductie en uitleggedrag bij ouders op.
Ouders die autoritaire controle uitoefenen dwingen gehoorzaamheid bij hun kinderen 
af en leggen regels op zonder de betekenis ervan uit te leggen. Autoritaire controle-
strategieën zijn straffen, belonen en negeren. Kinderen laten meer emotionele en 
gedragsproblemen en meer hyperactief gedrag zien wanneer ouders veel straffen (zie 
tabellen B9.1 t/m B9.5 in de bijlage). Straf is een autoritaire manier om controle over het 
kind uit te oefenen die bij kinderen van verschillende leeftijden blijkt samen te hangen 
met problematisch gedrag. Dit is ook in ander Nederlands en Amerikaans onderzoek 
aangetoond (Lamborn et al. 1991; Rispens et al. 1996; Feldman en Klein 2003; McLeod 
et al. 2007). Met straffen laten ouders hun kind zien dat bepaald gedrag ongewenst is. 
Als daar echter geen bevestiging of uitleg van sociaal aanvaardbaar gedrag tegenover 
staat, leren kinderen niet wat er wél van ze verwacht wordt. Bovendien geven ouders 
die veelvuldig straffen het voorbeeld dat je macht mag uitoefenen. Dit kan leiden tot 
imitatiegedrag van het kind tegenover anderen en kan uiteindelijk uitmonden in pro-
bleemgedrag. Met belonen kunnen ouders gewenst gedrag van hun kind bekrachtigen. 
Uit ons onderzoek blijkt dat belonen soms samengaat met problemen. Ouders die hun 
kind vaak zeggen te belonen blijken namelijk vaker kinderen met emotionele problemen 
te hebben dan ouders die dit niet vaak doen. Mogelijk proberen ouders van een kind met 
emotionele problemen het onzekere, angstige gedrag van hun kind bij te sturen door 
het kind veel te bevestigen. Dit kunnen ouders doen door het kind veel complimentjes 
of aardigheidjes te geven. Verder laten kinderen meer gedragsproblemen zien wanneer 
ouders hun kind vaak negeren. Negeren blijkt ook in ander onderzoek samen te hangen 
met meer probleemgedrag (Barber et al. 1994; Arnold en Nurmi 2005). Kortom, deze 
autoritaire controlestrategieën gaan vaak samen met meer probleemgedrag bij kinde-
ren. Mogelijk komt dit deels ook doordat ouders bij dergelijk opvoedingsgedrag – en dan 
vooral bij straffen en negeren – weinig empathie laten zien, met als gevolg dat kinderen 
weinig sociaal gedrag aangeleerd krijgen (Baumrind 1989). Tegendraads gedrag van kin-
deren kan echter ook autoritaire controle van ouders uitlokken (Anderson et al. 1986; 
Bell en Chapman 1986). Deze manier van controle kan door de ouders soms als het enige 
redmiddel ervaren worden.
Ook opvoedingsstrategieën die te maken hebben met regelmaat en consistentie doen 
ertoe (zie tabellen B9.1 t/m B9.5 in de bijlage). In een goed georganiseerd gezin, met 
veel aandacht voor structuur en regelmaat, hebben kinderen minder vaak emotionele 
problemen. Een opvoeding gekenmerkt door regelmaat en structuur kan kinderen hou-
vast en zekerheid geven en het kind ook zekerder van zichzelf maken (Barlow en Durand 
2005). Als ouders duidelijk naar hun kinderen toe zijn en consequent regels toepassen in 
hun opvoeding, hebben kinderen minder last van druk gedrag en aandachtsproblemen. 
Eerdere onderzoeken bij kinderen met a dhd lieten zien dat structuur en consequent 
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handelen door ouders hyperactiviteit en concentratieproblemen doen verminderen 
(Paternotte en Buitelaar 2005). Verder laten kinderen minder vaak prosociaal gedrag 
zien wanneer ouders inconsistent zijn in de interactie met hun kind. Dit kan ook weer 
 geïnterpreteerd worden vanuit de hechtingstheorie (Bowlby 1969): kinderen die niet 
goed weten wat zij kunnen verwachten van hun ouders missen in hun ouders een veilige 
basis vanwaaruit zij de onbekende wereld kunnen verkennen.
De gevonden verbanden tussen opvoedingsstrategieën van ouders en probleem-
gedragingen van kinderen blijven meestal ook aanwezig als we uitsplitsen naar sekse 
van de ouder en sekse en leeftijd van de kinderen, zo blijkt uit aanvullende analyses. 
Er bestaan enkele verschillen afhankelijk van kindkenmerken. Zo hangen straffen en 
inductie vooral bij jongens samen met gedragsproblemen (vgl. Rothbaum en Weisz 
1994). Ook geldt de relatie tussen uitleggen en problemen met leeftijdsgenoten met 
name voor jongens, net zoals die tussen responsiviteit en hyperactiviteit. De verbanden 
tussen belonen en regelmaat en consistentie in de opvoeding aan de ene kant en emoti-
onele problemen en prosociaal gedrag van kinderen aan de andere kant zijn daarentegen 
meer van toepassing op meisjes dan op jongens. Deze verschillen kunnen te maken 
hebben met het feit dat gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten en hyper-
activiteit meer voorkomen bij jongens, terwijl emotionele problemen en pro sociale 
gedragingen meer optreden bij meisjes. Verder blijkt de leeftijd van het kind er ook 
enigszins toe te doen: bij jongere kinderen (tot 12 jaar) zijn de verbanden tussen respec-
tievelijk inductie en gedragsproblemen, en uitleg en problemen met leeftijdsgenoten 
sterker dan bij oudere kinderen (12 jaar en ouder).
Tot zover de relatie met probleemgedragingen van kinderen. Opvoedingsstrategieën van 
ouders blijken ook in het geval van responsiviteit samen te hangen met de gezondheid 
van kinderen (zie tabel B9.6 in de bijlage). Aanvullende analyses laten zien dat dit opgaat 
voor zowel jongens als meisjes en geldt voor kinderen van verschillende leeftijden. 
 Kinderen zijn dus gezonder wanneer ouders (zowel vaders als moeders) responsiever 
zijn. Deze ouders zijn mogelijk meer alert op verschijnselen die duiden op gezondheids-
problemen bij hun kinderen, waardoor ze sneller actie ondernemen of hulp zoeken. Het 
kan echter ook zijn dat het voor ouders gemakkelijker is om responsief te zijn als hun 
kind weinig gezondheidsproblemen heeft.

Nauwelijks directe samenhang met opvoedingsoriëntaties van ouders
We vonden vrijwel geen directe samenhang tussen opvoedingsoriëntaties die ouders 
hebben en gezondheid en gedrag van hun kind. Wel blijken ouders die veel nadruk op 
assertiviteit bij hun kind leggen vaker kinderen te hebben die problemen hebben in de 
omgang met leeftijdsgenoten dan ouders die assertiviteit minder belangrijk vinden. 
Ook is er sprake van enige indirecte samenhang. Ouders die autonomie belangrijk vin-
den, kiezen minder vaak voor autoritaire strategieën (hoofdstuk 7). Deze strategieën 
blijken weer samen te hangen met verschillende probleemgedragingen van het kind. 
Kortom, ouders laten zich in hun opvoedingsgedrag tot op zekere hoogte leiden door 
wat zij belangrijk vinden in de opvoeding, en dit opvoedingsgedrag is op zijn beurt weer 
voorspellend voor het gedrag en de gezondheid van kinderen.
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9.5 Gezondheid en probleemgedrag van kinderen: de rol van de buurt en sociale 
netwerken

Het gezin waarin kinderen opgroeien is een belangrijke en invloedrijke omgeving, 
zeker tijdens de eerste jaren van het leven. Gezinnen en ouders zelf functioneren op hun 
beurt in een bredere sociale en informele context: zij maken deel uit van sociale net-
werken, van de buurt waarin zij wonen, en eventueel van een religieuze gemeenschap. 
Deze contexten kunnen voor ouders bronnen van stress en steun vormen en daarmee 
de kwaliteit van opvoeden beïnvloeden; op deze indirecte manier kunnen zij effect heb-
ben op de ontwikkeling van het kind (Bronfenbrenner 1979; Belsky 1984). De bredere 
sociale context kan ook op een meer directe manier invloed hebben op de ontwikkeling 
van kinderen. In buurten waarin men elkaar kent en het gebruikelijk is dat men elkaar 
aanspreekt op elkaars gedrag kunnen kinderen en jongeren ook door buurtbewoners 
gecorrigeerd worden indien dat nodig is (r mo/rv z 2009). Een grote mate van sociale 
cohesie in de buurt kan kinderen het gevoel geven dat zij deel uitmaken van de maat-
schappij, en op deze manier ervoor zorgen dat zij zich houden aan de maatschappelijke 
spelregels (Hirschi 1969). Kortom, ook de bredere sociale omgeving waarin kinderen 
opgroeien kan een belangrijke opvoedkundige rol vervullen. In deze paragraaf zullen we 
zowel indirecte als directe samenhangen tussen de brede sociale context en de ontwik-
keling van kinderen onderzoeken.

De buurt: buurtkwaliteit en ervaren cohesie, controle en opgroeiklimaat
Op grond van de postcode van de buurt waarin ouders wonen, hebben we bepaald of het 
om een sociaal sterke of sociaal zwakke buurt gaat.6 Wanneer we rekening houden met 
andere achtergrondkenmerken en opvoedings- en omgevingsaspecten, blijkt de  sociale 
status van de buurt niet gerelateerd te zijn aan problemen bij kinderen en jongeren 
(zie tabellen B9.1 t/m B9.6 in de bijlage). Wel is er sprake van een indirect verband: in 
 sociaal zwakke buurten hanteren ouders vaker autoritaire opvoedingsstrategieën, ook 
na controle voor inkomen en opleiding van de ouders zelf (zie tabel B9.7 in de bijlage). 
 Autoritaire opvoedstrategieën hangen – zo zagen we in paragraaf 9.4 – op hun beurt 
weer samen met meer probleemgedrag bij kinderen.
Nadat de sociale status van de buurt was bepaald, is aan ouders gevraagd hoe zij de 
 sociale cohesie en controle en het opgroeiklimaat in hun buurt ervaren. Onze bevin-
dingen suggereren dat de buurt een afzonderlijke, directe bijdrage kan leveren aan de 
verklaring van probleemgedrag bij kinderen, bovenop de bijdrage van opvoeding door 
ouders (zie tabellen B9.1 t/m B9.6 in de bijlage). Ouders in buurten met een grotere 
mate van sociale cohesie signaleren bij hun kinderen namelijk minder problemen met 
leeftijdsgenoten. Een gunstiger opgroeiklimaat in de buurt, waarin kinderen veilig 
buiten kunnen spelen en waarin het gebruikelijk is dat kinderen bij elkaar over de 
vloer komen, hangt samen met minder problemen met leeftijdsgenoten en met meer 
pro sociaal gedrag en een betere gezondheid van hun kinderen, aldus ouders. Verder 
spelen dergelijke buurtkenmerken ook een indirecte rol: ouders die van mening zijn 
dat hun buurt wordt gekenmerkt door een grote mate van cohesie en controle en door 
een prettig opgroeiklimaat, zijn meer ondersteunend en consistent in hun gedrag 
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naar hun  kinderen toe, oefenen meer autoritatieve controle uit en hebben een positie-
vere be leving van de opvoeding (zie tabellen B9.7 en B9.8 in de bijlage). En zoals we in 
paragraaf 9.4 zagen, vertonen kinderen minder probleemgedrag wanneer ouders deze 
opvoedingsstrategieën hanteren en een positief beeld hebben van de opvoeding.
Al met al vinden we dus wat bewijs voor een samenhang tussen de status van de buurt 
en de ontwikkeling van kinderen, maar deze samenhang is vooral indirect van aard: de 
buurt hangt samen met opvoedingspatronen van ouders, en die hangen op hun beurt 
weer samen met probleemgedrag van kinderen. Eerder onderzoek (Weijters et al. 2007) 
concludeert dat de kwaliteit van de buurt in Nederland een meer beperkte rol speelt dan 
in Amerika, waar kinderen en jongeren uit stabielere buurten vaak minder problemen 
lijken te ontwikkelen dan de jeugd die in buurten woont waar weinig sociale samenhang 
is (Leventhal en Brooks-Gunn 2000; Hipp 2007). Wellicht zijn de contrasten tussen de 
verschillende Amerikaanse buurten groter dan tussen Nederlandse buurten. Ook zijn 
buurten in Nederland minder gesloten dan in Amerika; kinderen gaan bijvoorbeeld vaak 
in een andere buurt naar school dan waar zij wonen, of hun sportclub bevindt zich in een 
andere buurt.

Sociale netwerken: informele ondersteuning
De informele ondersteuning die ouders vanuit hun netwerk ontvangen, heeft vooral een 
indirect verband met het gedrag van hun kinderen: advies en gesprekken met mensen 
in hun netwerk zorgen ervoor dat ouders beter beslagen ten ijs komen en de kwaliteit 
van hun opvoedend handelen groter wordt, wat weer zijn weerslag kan hebben op het 
gedrag van kinderen (vgl. Hashima en Amato 1994). Ouders die tevreden zijn met de 
steun die zij uit hun netwerk krijgen bij de opvoeding van hun kinderen vertonen meer 
ondersteunend en autoritatief gedrag, zijn meer consistent en zijn ook meer tevreden 
met de opvoeding van hun kinderen dan ouders die ontevreden zijn met de steun die zij 
krijgen (zie tabellen B9.7 en B9.8 in de bijlage). Ouders die behoefte hebben aan meer 
steun slagen er minder vaak in om regelmaat en voorspelbaarheid in hun opvoeding aan 
te brengen, vertonen vaker autoritair opvoedgedrag en zijn ook minder tevreden met 
hoe de opvoeding verloopt.
De relatie tussen informele ondersteuning en gedrag van kinderen loopt niet alleen 
indirect, via de opvoeding die ouders geven. Gecontroleerd voor achtergrondkenmerken 
en opvoeding door ouders vinden we ook dat naarmate ouders meer tevreden zijn met 
de ondersteuning vanuit hun netwerk, zij minder emotionele problemen bij hun kind 
signaleren. Dat betekent dus dat, bovenop de opvoeding door ouders zelf, steun vanuit 
het bredere sociale netwerk een afzonderlijke bijdrage kan leveren aan het verkleinen 
van de kans op emotionele problemen bij kinderen.
Het sociale netwerk speelt dus een rol in de verklaring van probleemgedrag bij kinderen, 
al is dat veelal een indirecte rol, via de opvoeding die ouders bieden. Overigens zijn de 
patronen die we vinden meer van toepassing op de situatie van moeders dan op die van 
vaders, zo blijkt uit aanvullende analyses. Moeders praten bijvoorbeeld meer over de 
opvoeding met mensen uit de naaste omgeving dan vaders (zie hoofdstuk 8). Ook in eer-
der onderzoek bleek het steunnetwerk van moeders de ontwikkeling van kinderen beter 
te verklaren dan dat van vaders (Melson et al. 1993).
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9.6 Conclusies

Rond een op de zeven kinderen vertoont in de ogen van de ouders probleemgedrag. 
Rapportages van jgz-medewerkers laten iets hogere aantallen zien (Zeijl et al. 2005). 
Mogelijk onderschatten ouders de problematiek van hun kind of geven zij een sociaal 
wenselijker beeld dan professionals. Ouders zeggen verder dat een klein percentage van 
de kinderen (4%) over een matige tot slechte gezondheid beschikt. De gezondheid van de 
meeste kinderen is dus goed, aldus ouders. Vergeleken met de jeugd uit andere westerse 
landen is de Nederlandse jeugd naar eigen zeggen ook heel gezond (Unicef 2007, 2010). 
Er bestaan veel verschillen in probleemgedrag en gezondheid afhankelijk van de sekse, 
sociaal-economische achtergrond en gezinssituatie van de kinderen. Zo hebben jongens 
meer gedrags- en aandachtsproblemen en meer problemen in de omgang met leef-
tijdsgenoten dan meisjes. Ook laten zij meer hyperactief gedrag zien en zijn ze minder 
prosociaal dan meisjes. Meisjes hebben daarentegen weer iets vaker emotionele pro-
blemen dan jongens. Kinderen van 12 jaar en ouder hebben minder last van hyperactief 
gedrag en aandachts- en concentratieproblemen dan jongere kinderen. Adolescenten 
(15 t/m 17 jaar) zijn daarentegen minder gezond dan jongere kinderen. Deze gegevens 
komen overeen met bevindingen uit studies van Zeijl en collega’s (2005) en Van Dorsse-
laer en collega’s (2007).
Kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen en in stief- of samengestelde gezinnen 
ontwikkelen meer probleemgedrag dan kinderen in tweeoudergezinnen. Ouders in 
eenoudergezinnen staan er vaak alleen voor en dat levert (opvoedings)stress op, wat zijn 
invloed kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. De complexe gezinssituatie in 
stief- of samengestelde gezinnen kan ervoor zorgen dat kind en ouder minder positieve 
affectie en genegenheid met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast kunnen communi-
catieproblemen met de stiefouder, loyaliteitsconflicten en jaloeziegevoelens hun uit-
werking hebben op de gedragsontwikkeling van kinderen in deze gezinnen. We vinden 
geen ondersteuning voor de veronderstelling dat het voor de ontwikkeling van kinderen 
een nadeel zou zijn wanneer beide ouders werken.
Dat kinderen in eenoudergezinnen vaker probleemgedrag en een slechtere gezondheid 
ontwikkelen, komt voor een groot deel doordat dergelijke gezinnen in de regel van min-
der geld moeten rondkomen. Er is een groeiende bezorgdheid bij de overheid over de 
ontwikkelingskansen van kinderen in gezinnen met een laag inkomen, en dit hoofdstuk 
laat zien dat de zorgen van de overheid voor een groot deel terecht zijn. Het gezinsin-
komen speelt namelijk een belangrijke onderscheidende rol: kinderen in gezinnen met 
lagere inkomens hebben een minder goede gezondheid en laten ook vaker probleem-
gedrag zien. Als gevolg van financiële problemen hebben ouders uit arme gezinnen min-
der mogelijkheden om gebruik te maken van goede voorzieningen voor hun kinderen. 
De stress bij ouders als gevolg van financiële problemen kan overgedragen worden op 
de kinderen, waardoor ook zij emotioneel meer gespannen zijn. De stress die ouders 
ervaren, kan eveneens via het gebruik van minder effectieve opvoedingsstrategieën zijn 
weerslag hebben op het gedrag en de gezondheid van kinderen. Ouders met een lager 
inkomen hebben ook vaker opvoedingsstress en een negatievere opvoedingsbeleving.
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Kinderen uit eenoudergezinnen en arme gezinnen vertonen niet alleen vaker probleem-
gedrag, zoals uit ons onderzoek blijkt, maar hebben ook meer kans op sociale uitsluiting 
(Roest et al. 2010). Sociale uitsluiting betekent dat kinderen niet kunnen deelnemen aan 
sport-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten, andere kinderen niet kunnen uitnodigen voor 
verjaardagen, niet regelmatig nieuwe kleren kunnen krijgen, in een buurt wonen waar 
weinig te doen is, enzovoort. Ook een niet-westerse afkomst en het hebben van ouders 
met een laag opleidingsniveau of zonder betaald werk zijn risicofactoren voor sociale 
uitsluiting. Deze kwetsbare groepen verdienen daarom ook extra aandacht van de over-
heid.

Positieve opvoedingsbeleving is belangrijk
De opvoedingsbeleving van ouders hangt sterk samen met de ontwikkeling van kin-
deren. In het onderzoek van Rispens en collega’s (1996) bleek de opvoedingsbeleving 
vooral bij moeders samen te hangen met kinduitkomsten, bij ons geldt het verband ook 
voor vaders. Als ouders tevreden zijn over hun opvoeding en opvoedingskwaliteiten, 
zijn de kinderen meer prosociaal, hebben ze minder problemen en zijn ze gezonder. 
Als ouders lekker in hun vel zitten als opvoeder, gaat het dus met de meeste kinderen 
ook goed. Ongetwijfeld werkt dit ook de andere kant op en zijn ouders meer tevreden 
met de opvoeding naarmate er minder problemen bij de kinderen zijn (Kerr et al. 2008). 
Voor kinderen en ouders is het in ieder geval belangrijk dat ouders tevreden zijn over 
de opvoeding en vertrouwen hebben in hun competenties als opvoeder. Dit zorgt voor 
een positieve sfeer waarin kinderen goed kunnen gedijen. Mogelijk draagt een posi-
tieve opvoedingsbeleving ook bij tot het gebruik van effectieve opvoedingsstrategieën 
(hoofdstuk 7).

Positieve affectie en genegenheid, responsief en consistent gedrag zijn gunstig
Een hoge mate van positieve affectie, responsiviteit en consistentie in de opvoeding 
hangt vaak samen met een gunstige ontwikkeling van kinderen van alle (onderzochte) 
leeftijden: kinderen hebben minder problemen, laten meer prosociaal gedrag zien en 
hebben een betere gezondheid. Deze bevindingen komen overeen met wat hechtings- 
(Bowlby 1969) en socialisatietheorieën (Bandura 1977) voorspellen. De hechtingstheorie 
benadrukt dat kinderen een veilige hechtingsrelatie met opvoeders ontwikkelen wan-
neer opvoeders met begrip en liefde, en voorspelbaar en consistent reageren op de 
signalen van het kind. In een veilige hechtingsrelatie ontwikkelt het kind vertrouwen 
in de ander en in zichzelf, en dat is gunstig voor de verdere psychosociale ontwikkeling 
van het kind. Socialisatietheorieën geven aan dat indien ouders liefdevol zijn en in hun 
gedrag rekening houden met de behoeften van hun kinderen, kinderen dit gedrag over-
nemen en als gevolg daarvan minder antisociaal en meer sociaal gedrag laten zien.
We vonden geen verbanden tussen het bevorderen van autonomie en gezondheid en 
probleemgedrag van kinderen. Het stimuleren van autonomie is dus niet gerelateerd aan 
problemen, zoals soms verondersteld wordt in de media (vgl. Gerris 1998). Straffen en 
in sommige gevallen ook negeren, belonen, uitleggen en inductie hebben wel te maken 
met een minder gunstige ontwikkeling van het kind. Deze opvoedingsgedragingen 
gaan samen met meer problemen. Overigens geldt de samenhang tussen uitleggen en 
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inductie aan de ene kant en gedragsproblemen en problemen met leeftijdsgenoten aan 
de andere kant, vooral voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Ouders blijken inductie 
(wijzen op gevolgen van vervelend gedrag voor anderen) ook vooral bij deze leeftijds-
groep te gebruiken. Straf is op alle leeftijden vooral gerelateerd aan gedragsproblemen, 
aandachtsproblemen en hyperactief gedrag. Ook in eerder onderzoek hingen autoritaire 
controlestrategieën, en met name straffen, samen met (externaliserend) probleem-
gedrag bij kinderen van verschillende leeftijden (Rispens et al. 1996; Branje et al. 2008).
We kunnen geen uitspraken doen over oorzakelijke verbanden. Opvoedingsgedrag van 
ouders kan het gedrag van kinderen beïnvloeden, maar kinderen kunnen net zo goed 
bepaald opvoedingsgedrag bij hun ouders uitlokken. Sommige kenmerken van kinde-
ren maken het voor ouders lastig om responsief te reageren, zoals een handicap of een 
moeilijk en prikkelbaar temperament. Nader onderzoek waarbij kinderen en ouders over 
langere tijd gevolgd worden, is nodig om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Desal-
niettemin ligt het aanknopingspunt voor verandering in probleemgedrag van kinderen 
nog steeds in de meeste gevallen bij ouders. Van hen als volwassenen kan verwacht 
worden dat zij meer mogelijkheden dan het kind zelf tot hun beschikking hebben om 
interacties tussen hen en het kind bij te sturen en in hun gedrag goed aan te sluiten bij 
wat het kind nodig heeft, ook al is dat soms nog zo moeilijk. Indien de ouders zelf geen 
oplossing voor de situatie zien, kunnen zij de beslissing te nemen om hulp in te roepen 
vanuit de omgeving.

Buurt en sociale netwerk kunnen steun zijn voor ouders
Ook de bredere gezinscontext doet ertoe. Naast de opvoeding door ouders zijn ook de 
buurt waarin gezinnen leven en het sociale netwerk waar ouders een beroep op kunnen 
doen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De buurt en het sociale netwerk 
kunnen voor ouders een bron van steun vormen en op die manier de kwaliteit van de 
opvoeding door ouders beïnvloeden. Ook los van de opvoeding door ouders kan de 
omgeving een rol spelen. Zo zijn kinderen die in een buurt wonen waarin zij volgens 
ouders veilig buiten kunnen spelen en bij elkaar over de vloer komen, gezonder en meer 
prosociaal en hebben zij minder problemen in de omgang met leeftijdsgenoten.

Tot slot
Gezinsomstandigheden, opvoeding door ouders en de bredere omgeving waarin 
ouders en kinderen leven, spelen alle een rol in de ontwikkeling van kinderen. De ene 
om geving speelt echter een grotere rol dan de andere. De buurt en het sociale net-
werk zijn betrokken bij de opvoeding, zoals ook in hoofdstuk 8 naar voren komt, maar 
 spelen een duidelijk minder belangrijke rol dan de opvoeding door ouders. Bovendien 
suggereren onze bevindingen dat deze bredere gezinscontext vooral een indirecte rol 
speelt, namelijk via de opvoeding door ouders. Dit kan erop wijzen dat het minder 
vanzelf sprekend is geworden dat de naaste gezinsomgeving een actieve rol heeft in de 
opvoeding van kinderen; de opvoeding van kinderen wordt minder als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid gezien en meer als een individuele gezinsverantwoordelijkheid. 
In die rol staat de omgeving meer aan de zijlijn en steunt zij de opvoedingspraktijk van 
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ouders eerder dan dat zij actief corrigerend op lijkt te treden ten aanzien van het gedrag 
van kinderen.
De gezinsomstandigheden waarin kinderen opgroeien – en met name de financiële 
situatie van het gezin – spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. 
Desalniettemin heeft de concrete manier waarop ouders de opvoeding van hun kinderen 
vormgeven een duidelijk grotere verklaringskracht. De nadruk bij toekomstig onderzoek 
en beleid zou daarom – behalve op het identificeren en verbeteren van de omstandig-
heden waarin gezinnen leven – meer kunnen liggen op deze opvoedingspraktijk van 
ouders, bijvoorbeeld door na te gaan hoe gedrag en beleving van ouders op een gunstige 
manier beïnvloed kunnen worden.

Noten

1 Deze leeftijdsafbakening heeft vooral een technische reden: voor deze leeftijdsgroep is een ge-
valideerde korte vragenlijst beschikbaar die probleemgedrag meet, namelijk de Strengths and 
Difficulties Questionnaire (sdq), met bijbehorende normscores.

2 Gezondheid is voor alle kinderen gemeten met de vraag: ‘Hoe is het in het algemeen met de ge-
zondheid van uw kind?’ Mogelijke antwoorden zijn: uitstekend, goed, niet goed en niet slecht, 
slecht, en zeer slecht (vijfpuntsschaal).

3 We hebben deze probleemgedragingen gemeten met een Nederlandse vertaling van de Strengths 
and Difficulties Questionnaire (sdq) (Goodman et al. 2000; Muris et al. 2003; Van Widenfelt et al. 
2003; Vollebergh 2007). De sdq is een gevalideerd en internationaal veel toegepast instrument dat 
op een relatief snelle manier emotionele en gedragsproblemen, hyperactief gedrag, pro blemen 
met leeftijdsgenoten en prosociaal gedrag van kinderen en jongeren meet. Deze vragenlijst is in-
middels ook effectief bevonden en geïmplementeerd binnen ggd’s om psychosociale pro blemen 
te signaleren (Van Vuuren et al. 2008). Er bestaan versies voor ouders, leerkrachten/leidsters 
(vanaf 3 jaar) en kinderen (vanaf 11 jaar). In het onderhavige onderzoek gebruiken we de originele 
vragen van de ouderversie van de sdq vanaf de leeftijd van 5 jaar. Aan de ouders zijn 25 vragen 
gesteld over de mate waarin hun kind (probleem)gedragingen heeft laten zien in de afgelopen 
zes maanden. Bij elk type (probleem)gedrag zijn er vijf stellingen die op een driepuntsschaal ge-
scoord worden. Per type gedrag is gekeken naar het percentage ouders dat gemiddeld over de vijf 
betreffende stellingen aangeeft dat deze (een beetje/zeker) waar zijn voor hun kind. Voorbeelden 
van stellingen bij elk van de vijf schalen zijn: ‘Heeft veel zorgen, lijkt vaak over dingen in te zitten’ 
(emotionele problemen); ‘Heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen’ (gedrags problemen); ‘Is 
constant aan het wiebelen of friemelen’ (hyperactiviteit); ‘Wordt getreiterd of gepest door andere 
kinderen’ (problemen met leeftijdsgenoten); ‘Houdt rekening met de gevoelens van anderen’ 
( prosociaal gedrag). 

4 De Engelse normscores zijn gebruikt; in Nederland is de ouderversie van de sdq namelijk nog 
 onvoldoende genormeerd (Van Vuuren et al. 2008). Zie voor meer informatie over deze norm-
scores: www.sdqinfo.org

5 Vergeleken met sociaal-economische en structurele kenmerken van ouders en gezinnen en met 
kindkenmerken heeft de opvoeding door ouders een duidelijk grotere verklaringskracht bij de ver-
klaring van verschillen in probleemgedrag. De verklaarde varianties zijn twee tot vijf keer zo groot.

6 Op basis van postcodegegevens uit 2006 is er een index gemaakt van de sociale zwakte van de 
buurt waarin de kinderen wonen. Die index bestaat uit het opleidings- en inkomensniveau en de 
mate van werkloosheid in de buurt (zie ook Knol 1998). Via een mediaansplit op deze index is een 
verdeling gemaakt in een sociaal sterke en een sociaal zwakke buurt.
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Tabel B9.1 Regressie van opvoedingsbeleving, opvoedingsoriëntaties, opvoedingsgedrag, de 

buurt waarin gezinnen wonen en informele opvoedings ondersteuning die ouders ont-

vangen op gedragsproblemen van 5- t/m 17-jarigen, gecontroleerd voor (achtergrond)

kenmerken kind, ouder en gezin (gestandaardiseerde coëfficiënten; n = 1342;)

Tabel B9.2 Regressie van opvoedingsbeleving, opvoedingsoriëntaties, opvoedingsgedrag, de 

buurt waarin gezinnen wonen en informele opvoedingsondersteuning die ouders 

ontvangen op problemen met leeftijdsgenoten van  

5- t/m 17-jarigen, gecontroleerd voor (achtergrond)kenmerken kind,  ouder en gezin 

(gestandaardiseerde coëfficiënten; n = 1342)

Tabel B9.3 Regressie van opvoedingsbeleving, opvoedingsoriëntaties, opvoedingsgedrag, de 

buurt waarin gezinnen wonen en informele opvoedingsondersteuning die ouders 

ontvangen op hyperactiviteit van 5- t/m 17-jarigen, gecontroleerd voor (achtergrond)

kenmerken kind, ouder en gezin ( gestandaardiseerde coëfficiënten; n = 1341)

Tabel B9.4 Regressie van opvoedingsbeleving, opvoedingsoriëntaties, opvoedingsgedrag, de 

buurt waarin gezinnen wonen en informele opvoedings ondersteuning die ouders 

ontvangen op emotionele problemen van  

5- t/m 17-jarigen, gecontroleerd voor (achtergrond)kenmerken kind,  ouder en gezin 

(gestandaardiseerde coëfficiënten; n = 1341)

Tabel B9.5 Regressie van opvoedingsbeleving, opvoedingsoriëntaties, opvoedingsgedrag, de 

buurt waarin gezinnen wonen en informele opvoedings ondersteuning die ouders 

ontvangen op problemen met prosociaal gedrag van 5- t/m 17-jarigen, gecontroleerd 

voor (achtergrond)kenmerken kind, ouder en gezin (gestandaardiseerde coëfficiënten 

n = 1342)

Tabel B9.6 Regressie van opvoedingsbeleving, opvoedingsoriëntaties, opvoedingsgedrag, de 

buurt waarin gezinnen wonen en informele opvoedings ondersteuning die ouders 

ontvangen op gezondheid van 5- t/m 17- jarigen, gecontroleerd voor (achtergrond)

kenmerken kind, ouder en gezin ( gestandaardiseerde coëfficiënten; n = 1343)
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Tabel B9.7 Regressie van de buurt waarin gezinnen wonen en informele opvoedingsonder-

steuning die ouders ontvangen op opvoedingsstrategieën van  ouders (ondersteuning, 

autoritatieve controle, autoritaire controle, structuur), gecontroleerd voor (achter-

grond)kenmerken kind, ouder en gezin (gestandaardiseerde coëfficiënten; n = 1618)

Tabel B9.8 Regressie van de buurt waarin gezinnen wonen en informele opvoedingsondersteu-

ning die ouders ontvangen op opvoedingsbeleving van ouders, gecontroleerd voor 

(achtergrond)kenmerken ouder en gezin (gestandaardiseerde coëfficiënten; n = 1616)
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10 Gezinnen in Nederland: slotbeschouwing

Freek Bucx (scp)

10.1 Hoe is het gesteld met gezinnen in Nederland?

Het gezin krijgt volop aandacht van de overheid, vanuit de wetenschap en in de media. 
Soms klinkt daarin bezorgdheid door over het functioneren van gezinnen en over de 
ontwikkeling van kinderen die in deze gezinnen opgroeien. In dit rapport is de huidige 
situatie van het gezinsleven in Nederland onderzocht aan de hand van acht deelstudies. 
We besteedden nadrukkelijk aandacht aan de verschillende contexten waarin gezin-
nen leven: de arbeidsverplichtingen die ouders buitenshuis hebben, het informele 
netwerk van ouders, de contacten met instanties en organisaties, en de buurt waarin 
gezinnen wonen. De wijze waarop gezinnen functioneren kan namelijk beter begrepen 
worden wanneer er aandacht is voor de rol van de omringende omgeving. In deze slot-
beschouwing maken we de balans op en zullen we antwoord geven op de centrale vraag 
van dit rapport: hoe is het gesteld met gezinnen in Nederland en welke knelpunten doen 
zich voor die aandacht van de overheid vragen? We gaan daarbij niet per deelstudie in op 
de belangrijkste bevindingen (zie hiervoor de samenvatting voor in het rapport), maar 
geven de verschillende conclusies geïntegreerd weer.

10.2 Gezinnen in Nederland: vormen en structuren

Gezinnen ontstaan in de meeste gevallen bij de geboorte van het eerste kind. Vanaf het 
begin van de jaren zeventig werd de komst van het eerste kind – en daarmee gezins-
vorming – vaker uitgesteld. De laatste jaren is de stijging van de leeftijd waarop vrouwen 
in Nederland een kind krijgen tot stilstand gekomen. De gemiddelde leeftijd waarop 
vrouwen tegenwoordig hun eerste kind krijgen is 29 jaar. Daarmee behoren Nederlandse 
moeders tot de oudste in de wereld.
Mede doordat mensen tegenwoordig later aan kinderen beginnen, krijgen zij ook vaak 
minder kinderen en blijven meer mensen (gewild of ongewild) kinderloos. Gezinnen 
zijn dus gemiddeld genomen kleiner geworden. Op dit moment heeft 42% van de gezin-
nen twee thuiswonende kinderen; 41% van de gezinnen heeft één thuiswonend kind. 
Met 17% vormen grote gezinnen met drie of meer kinderen een minderheid. Ook het 
aandeel huishoudens dat een gezin vormt, is de afgelopen decennia gedaald. Gezinnen 
met kinderen maken tegenwoordig nog ongeveer een derde uit van het totale aantal 
huishoudens. Het aandeel alleenstaanden is daarentegen fors gestegen; mensen wonen 
steeds vaker, al dan niet tijdelijk, alleen. Desalniettemin vormt bijna twee derde van de 
volwassenen in de maatschappelijk meest actieve periode van hun leven (tussen 35 en 
50 jaar) een gezin.
De diversiteit in de manier waarop gezinsverbanden vorm worden gegeven, is in 
de  afgelopen decennia toegenomen. Het gehuwde paar met kinderen is nog steeds 
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 verreweg de meest voorkomende gezinsvorm, maar niet-getrouwde paren met kinderen 
zijn duidelijk in opkomst. Veel ouders zijn niet getrouwd op het moment dat het eerste 
kind wordt geboren en steeds meer ouders blijven ook na de geboorte van hun eerste 
kind ongehuwd samenwonen. Ouderschap is tegenwoordig ook weggelegd voor stellen 
die vroeger geen kinderen konden krijgen, zoals koppels met een vruchtbaarheids-
probleem en homoseksuele en lesbische stellen.
Een kwart van alle kinderen krijgt gedurende hun jeugd te maken met veranderingen 
in de gezinssamenstelling, hetzij doordat ouders uit elkaar gaan, hetzij doordat een of 
beide ouders overlijden. In de jaren zestig en zeventig steeg het aantal echtscheidingen 
fors, om in de decennia daarna ongeveer gelijk te blijven. Een op de vier huwelijken 
strandt volgens de meest recente berekeningen en in meer dan de helft van de gevallen 
zijn er kinderen bij betrokken. Daarnaast besluiten in de laatste decennia ook steeds 
meer niet-gehuwde samenwoners uit elkaar te gaan, en ook hier zijn er in toenemende 
mate kinderen in het spel.
Als ouders uit elkaar gaan, worden kinderen in de meeste gevallen gedurende een 
korte of langere periode opgevoed door een van beide ouders in een eenoudergezin; 
meestal is dat de moeder. Steeds meer gescheiden paren met kinderen kiezen voor een 
co- ouderschap, waarbij het kind deels bij de moeder en deels bij de vader woont. Op 
dit moment komt dit bij een op de vijf scheidingen voor. Een volgende verandering die 
kinderen kunnen meemaken, is de overgang van een eenoudergezin naar een stiefgezin. 
Het aantal stiefgezinnen is de laatste decennia fors toegenomen; inmiddels vormt 7% 
van alle paren met kinderen een stiefgezin. In ongeveer een derde van deze stiefgezin-
nen hebben ouders ook gezamenlijke kinderen.
Niet alleen de samenstelling en vorm van gezinnen is in de loop der tijd veranderd, ook 
de rolverdeling binnen het gezin is gewijzigd. Met name de positie van de moeder is de 
afgelopen decennia gewijzigd. Na de geboorte van het eerste kind houden de meeste 
vrouwen tegenwoordig hun baan, al gaan zij wel vaak in deeltijd werken. Verder is het 
aantal uren dat moeders met kinderen werken de laatste jaren duidelijk gestegen (Jans-
sen en Portegijs 2011). Moeders combineren dus in toenemende mate de zorg voor kinde-
ren met betaald werk. Waar de positie van de moeder in het gezin de afgelopen decennia 
ingrijpend is gewijzigd, geldt dat voor de positie van de vader in veel mindere mate. 
 Wanneer er kinderen komen, blijven de meeste mannen ongeveer evenveel uren werken 
of gaan ze zelfs meer werken. Slechts een minderheid van de vaders gaat minder werken 
na de komst van het eerste kind (Cloïn en Souren 2011).
Hadden hoogopgeleide mannen vroeger meestal een relatie met een vrouw die lager 
was opgeleid dan zijzelf, tegenwoordig hebben hoogopgeleide mannen vaak een relatie 
met een vrouw van ongeveer hetzelfde opleidingsniveau. Dat komt voor een groot deel 
doordat het opleidingsniveau van vrouwen fors is gestegen, terwijl dat van mannen 
slechts licht is toegenomen. Daarmee zijn sociaal-economische verschillen tussen gezin-
nen ook toegenomen: in hoogopgeleide gezinnen is er een opeenstapeling van gunstige 
om standigheden, terwijl er in laagopgeleide gezinnen sprake is van een cumulatie 
van minder gunstige omstandigheden. Dergelijke verschillen kunnen in de toekomst 
nog groter worden aangezien de kansenongelijkheid overgedragen wordt naar nieuwe 
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 generaties: kinderen die in hogeropgeleide gezinnen geboren worden, kiezen vaak weer 
een partner die ook hogeropgeleid is.
Veel van de veranderingen die we hiervoor beschreven hebben, weerspiegelen ver-
anderingen in normen en waarden ten aanzien van relatie- en gezinsvorming en worden 
omschreven met de term Tweede Demografische Transitie. Deze ontwikkelingen worden 
gekenmerkt door het feit dat de individuele keuzevrijheid omtrent de manier waarop 
mensen hun leven inrichten, centraal komt te staan en er een grotere tolerantie is ten 
aanzien van alternatieve gezinsvormen. Deze veranderingen hadden hun zwaartepunt 
in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Ons rapport laat zien dat veel van deze veranderin-
gen in de afgelopen twee decennia zich niet verder hebben door gezet maar dat er vooral 
sprake is geweest van stabilisatie. Dat geldt voor een groot aantal demografische gedra-
gingen, zoals de leeftijd waarop mensen kinderen krijgen en de mate waarin mensen 
een eenmaal gesloten huwelijk in stand houden. En dat geldt ook voor de opvattingen 
van mensen ten aanzien van gezinsvorming. Nadat de houdingen ten aanzien van echt-
scheiding, het huwelijk en alleenstaand ouderschap gedurende een lange periode libera-
ler zijn geworden, heeft deze trend zich niet doorgezet in de  afgelopen tien jaar.

10.3 De financiële positie van gezinnen

De overheid beschouwt het als een belangrijke taak om zodanige financiële voorwaar-
den te scheppen dat ouders in staat zijn om hun kinderen op een goede en veilige manier 
op te voeden en te begeleiden. Door mee te betalen aan het levensonderhoud en de 
opvoeding van kinderen wil de overheid de materiële belemmeringen voor kinderen 
wegnemen om zich te kunnen ontplooien en om adequaat onderwijs te kunnen volgen; 
dat laatste is ook van maatschappelijk belang (ser 1964). Bovendien wil de overheid 
voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien (Financiën 2010).
In de visie van de overheid zijn ouders zelf primair financieel verantwoordelijk voor 
het levensonderhoud en de opvoeding van hun kinderen: de overheid betaalt mee 
maar betaalt (lang) niet alles. Ondanks de financiële tegemoetkomingen van de over-
heid in de vorm van kinderbijslag, kindertoeslag en kindgebonden budget betekent de 
komst van kinderen voor bijna elke ouder dan ook verlies van besteedbaar inkomen. 
De in komensdaling is het scherpst bij de geboorte van het eerste kind. Geschat wordt 
dat het om een daling van rond de 20% gaat. Deze teruggang in besteedbaar inkomen 
heeft voor ongeveer de helft te maken met de kosten van de zorg voor kinderen. Voor 
de andere helft wordt het verlies verklaard doordat moeders minder gaan werken en 
er dus minder inkomsten zijn. Gezinnen met kinderen hebben daarom meestal ook 
minder bestedingsruimte dan huishoudens zonder kinderen, en dat geldt voor zowel 
alleenstaande ouders als ouderparen. Net als bij andere huishoudens is het inkomen 
dat gezinnen vrij te besteden hebben tussen 1995 en 2008 toegenomen, waarschijnlijk 
grotendeels ten gevolge van economische groei en hervormingen in het belasting-
stelsel.
In de meeste gevallen houden ouders voldoende geld over om hun kinderen te onder-
houden en op te voeden. Ruim 6% van alle jeugdigen groeit echter in een gezin op waar-
in er niet voldoende geld is om te voorzien in basisbehoeften, zoals voeding,  kleding, 
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wonen, persoonlijke verzorging en vervoer. Wanneer we kosten voor ontspanning en 
sociale participatie meerekenen, groeit ruim 9% van alle jeugdigen op in een gezin waar-
in er onvoldoende geld is. Volgens beide definities van armoede neemt sinds 2008 als 
gevolg van de kredietcrisis het aantal en aandeel arme kinderen in Nederland weer toe. 
Langdurige armoede komt vaak voor bij eenoudergezinnen; de alleenstaande-ouderkor-
ting, een tegemoetkoming van de overheid die in 2001 werd ingevoerd om alleenstaande 
ouders te ondersteunen, kan blijkbaar niet voorkomen dat veel van deze gezinnen in 
finan ciële nood geraken. Armoede kan bedreigend zijn voor de ontwikkeling van kinde-
ren, zo komt uit eerder onderzoek naar voren (Ridge 2002; Jacob en Ludwig 2008; Roest 
et al. 2010). Ook in dit rapport zagen we dat kinderen afkomstig uit een gezin met een 
laag inkomen minder kansen hebben om zich op een gunstige manier te ontwikkelen. 
Onze bevindingen hieromtrent komen in paragraaf 10.6 aan de orde.
Naast het besteedbare inkomen wordt de welvaartspositie van huishoudens bepaald 
door overdrachten die zij ontvangen van de overheid, door gebruik te maken van gesub-
sidieerde publieke overheidsdiensten zoals onderwijs en kinderopvang. Dit profijt is 
gelijk aan de ontvangen overdrachten ter compensatie van het gebruik van een publieke 
dienst, minus de eigen bijdrage daarvoor. Vergeleken met huishoudens zonder kinderen 
maken gezinnen meer gebruik van publieke goederen en diensten – met name op het 
gebied van onderwijs – en daardoor hebben zij ook meer profijt van de overheid. Gezin-
nen met de laagste inkomens, vaak eenoudergezinnen en gezinnen waarvan de ouder(s) 
niet werken, hebben het meeste profijt van de verschillende publieke voorzieningen en 
regelingen. Het profijt voor deze groepen komt vooral voort uit de zorgverzekering en 
uit volkshuisvestingsregelingen. Door het gebruik van publieke diensten te subsidiëren 
worden de inkomensverschillen tussen gezinnen met een hoog en een laag inkomen dus 
(iets) verkleind.
Bijna iedereen zal minder geld te besteden hebben in 2011, zo heeft het Nibud (2011) 
recentelijk becijferd, maar gezinnen gaan er het meest op achteruit. Dat komt voor-
namelijk door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. In ons rapport zagen we 
dat zowel de hoogste als de laagste inkomensgroepen het meeste profijt van de kinder-
opvangtoeslag hebben, dus deze bezuinigingen zullen vooral in het nadeel werken van 
deze groepen. In tegenstelling tot de hoogste inkomensgroepen zal een verlaging voor 
de laagste inkomensgroepen kunnen betekenen dat het verrichten van betaalde arbeid 
financieel (nog) onaantrekkelijker wordt, waardoor een van de ouders – waarschijnlijk 
meestal de moeder – hier misschien vaker van zal afzien.
Meer in het algemeen zullen de bezuinigingen die het kabinet-Rutte doorvoert of van 
plan is door te voeren mogelijk vooral de gezinnen met een laag inkomen raken. De kans 
bestaat dus dat door de bezuinigingen een groter aandeel van deze gezinnen in financi-
ele nood terechtkomt. Met name de bezuinigingen op de alleenstaande- ouderkorting 
en het kindgebonden budget zullen gezinnen met een laag inkomen raken. Maar ook de 
ver sobering van de zorg- en huurtoeslag zal de financiële positie van deze gezinnen doen 
verslechteren, omdat zij het meeste profijt hebben van die regelingen. Daarbij komt dat 
elke korting een relatief grotere impact zal hebben op de positie van deze gezinnen dan 
op die van gezinnen met een hoger inkomen.
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10.4 De manier waarop ouders de zorg voor kinderen combineren met betaald 
werk

In de afgelopen decennia is de arbeidsdeelname van vrouwen sterk toegenomen en dit 
heeft geleid tot een situatie waarin ouders de verzorging en opvoeding van kinderen in 
toenemende mate combineren met betaald werk. Een belangrijke doelstelling van de 
overheid is de combinatie van arbeid en zorg voor ouders soepeler te laten ver lopen. 
De overheid heeft vooral getracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies 
voor kinderopvang en door het instellen van verlofregelingen. Aan deze maatregelen 
liggen emancipatoire en financieel-economische overwegingen ten grondslag: de over-
heid wil de sociaal-economische positie van vrouwen versterken en tegelijkertijd de 
verwachte tekorten op de arbeidsmarkt oplossen (oc w 2007). Maar ook pedagogische 
overwegingen spelen een rol: omdat ouders met jonge kinderen zich in een zeer drukke 
periode van het leven bevinden, kunnen deze maatregelen voorkomen dat er een wis-
sel getrokken wordt op de tijd en aandacht die ouders aan hun kinderen kunnen geven 
(Jeugd en Gezin 2008).
De bevindingen van dit rapport suggereren dat, ondanks de toegenomen tijd die aan 
betaald werk besteed wordt, ouders in de afgelopen decennia niet minder tijd met hun 
kinderen zijn gaan doorbrengen. Integendeel, er gaat tegenwoordig meer tijd naar de 
kinderen dan vroeger, zo blijkt uit tijdbestedingsonderzoek. Ook vinden ouders dat de 
kwaliteit van hun tijd met kinderen niet lijdt onder verplichtingen van betaald werk, 
integendeel. Betaald werk kan gevoelens van tevredenheid over de opvoeding en com-
petentie juist versterken, zowel bij vaders als bij moeders. Ouders, met name moeders, 
geven aan dat door de afwisseling van de diverse verplichtingen opvoedtaken hen beter 
afgaan. En moeders met een grotere baan geven aan meer positieve affectie en genegen-
heid naar hun kinderen te laten zien dan moeders met een kleinere baan. De combinatie 
en afwisseling van activiteiten kan ouders natuurlijk positieve energie geven waardoor 
de opvoeding als minder belastend ervaren wordt. Daarnaast kunnen ouders in betaald 
werk kennis en vaardigheden opdoen die van pas kunnen komen in de opvoedings-
praktijk, en andersom. Daarmee draagt het betaalde werk van ouders op een indirecte 
manier positief bij aan de ontwikkeling van kinderen: als ouders lekker in hun vel zitten 
als opvoeder, gaat het met de meeste kinderen ook goed. Overigens zijn deze conclusies 
gebaseerd op onderzoek waarbij ouders zelf een beeld hebben gegeven van het gezins-
leven; ouders kunnen dus geneigd zijn geweest de zaken positiever voor te stellen dan zij 
in werkelijkheid zijn.
Ondanks deze bemoedigende geluiden is de agenda van hedendaagse gezinnen voller 
dan ooit en vraagt het behoorlijk wat inventiviteit en creativiteit van ouders om betaalde 
arbeid, zorg voor kinderen en zorg voor het huishouden op een goede manier op elkaar 
af te stemmen. Multitasken – het uitvoeren van meerdere taken op hetzelfde moment – 
is een veel gehanteerde strategie, vooral bij moeders. De zorg voor kinderen combineren 
zij dan met taken zoals koken of schoonmaken. Verder proberen ouders arbeidstijden 
en zorgverplichtingen goed op elkaar aan te laten sluiten en stemmen zij onderling hun 
werktijden op elkaar af.
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De arbeid- en zorgtaken dienen door ouders niet alleen op elkaar afgestemd te wor-
den. Bij de uitvoering van deze taken dienen ouders ook rekening te houden met de 
om geving, met name de openingstijden van kinderopvang, peuterspeelzaal en school. 
De tijden van deze en andere voorzieningen zijn nog lang niet altijd afgestemd op 
een situatie waarin beide ouders buitenshuis werkzaam zijn. Wanneer beide ouders 
werken, is het vaak een gepuzzel om het brengen en halen van kinderen naar en van 
kinder opvang, peuterspeelplaats en school in te passen in de werkschema’s van ouders. 
Deze puzzel is ingewikkelder naarmate het werk van ouders zich verder van huis bevindt 
en de reistijd naar het werk langer is. Ook het vervoer van kinderen van en naar bui-
tenschoolse activiteiten zoals sport en muziekles vergt van ouders, zeker wanneer er 
meer kinderen in het gezin zijn, aardig wat organisatie- en improvisatievermogen en de 
nodige planning, tijd en energie.
Om deze gezinslogistiek zo veel mogelijk zelf kunnen realiseren, passen ouders hun 
werkzaamheden buitenshuis hierop aan, bijvoorbeeld door minder uren te werken of 
te kiezen voor kortere werkdagen. Ouders hechten er namelijk veel waarde aan hun 
kinderen zelf te brengen en te halen en dit niet uit te besteden, bijvoorbeeld aan andere 
ouders of aan de kinderopvang. Mogelijk hangt die wens samen met de cultuur van ‘zelf 
doen’ die er in Nederland van oudsher leeft op het gebied van kinderverzorging (Por-
tegijs et al. 2006; Cloïn et al. 2010). In deze situatie kiezen met name de moeders ervoor 
in deeltijd te gaan werken; Nederlandse ouders vinden hun werk belangrijk, maar werk 
mag niet ten koste gaan van de zorg voor kinderen.
Knelpunten kunnen echter lang niet altijd binnen het gezin opgelost worden. Op dagen 
dat beide ouders werkzaam zijn, kan steun van buiten het gezin uitkomst bieden, 
bijvoorbeeld doordat de zorg voor kinderen uitbesteed wordt. Belangrijke partners 
voor ouders vormen daarbij de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Ook grootouders 
worden regelmatig ingeschakeld. Met name het gebruik van formele kinderopvang 
(Cloïn en Souren 2011) maar ook de opvang door grootouders (Geurts et al. 2010) is de 
afgelopen decennia fors toegenomen. Voor dit soort praktische vormen van steun doen 
ouders niet snel een beroep op andere mensen in hun informele netwerk zoals buren of 
vrienden.
Dat het ouders, deels met hulp van anderen, over het algemeen lukt om arbeid- en zorg-
taken met elkaar te verenigen wil nog niet zeggen dat dit ‘van een leien dakje gaat’. Bijna 
een op de drie ouders ervaart deze combinatie als zwaar. Betaald werk en de zorg voor 
kinderen vragen soms zo veel aandacht van ouders dat zij minder aan zichzelf toekomen. 
Met name moeders bezuinigen op hun eigen persoonlijke tijd en besteden minder tijd 
aan hun sociale leven en aan hobby’s en sport. Indien dit een standaardpatroon is, kan 
dit reden tot zorg zijn: het kan betekenen dat deze ouders zo opgeslokt worden door 
werk en zorg dat zij te weinig tijd nemen of krijgen om even op adem te komen en de 
‘batterij weer op te laden’. Dergelijke patronen kunnen de draagkracht van ouders aan-
tasten en ervoor zorgen dat de belasting door werk en gezin de draagkracht overstijgt. 
Wanneer dit structureel gebeurt, kan dit op de langere termijn een negatieve invloed 
hebben op het fysieke, emotionele en sociale functioneren van ouders, zowel thuis als 
op de werkvloer.
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De combinatie van arbeid en zorg wordt met name als zwaar ervaren wanneer kinderen 
zeer jong zijn (onder de 4 jaar oud). Praktische ondersteuning vanuit de omgeving is 
in deze fase van het gezinsleven van levensbelang. In dat licht bezien zullen de aan-
gekondigde bezuinigingen op de subsidies voor kinderopvang vooral ouders van zeer 
jonge kinderen treffen, en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Alleenstaande moeders 
zijn van alle ouders degenen die de combinatie van werk en zorg als het meest belas-
tend en het minst positief ervaren. Alleenstaande moeders kunnen, wanneer er geen 
co-ouderschapregeling is, arbeid en zorg niet delen of afstemmen met een partner. 
Daarnaast beschikken zij vaak over een kleiner sociaal netwerk om kinderen op te 
vangen (Amato 2000): zij zijn na de scheiding een deel van hun vrienden en kennissen 
kwijtgeraakt, bijvoorbeeld doordat zij verhuisd zijn. Voor deze ouders is een goede kin-
deropvangvoorziening een belangrijke ondersteuningsbron die hen helpt om arbeid- en 
zorgverplichtingen te kunnen combineren. De toekomstige bezuiniging op de subsidies 
voor kinderopvang belooft voor alleenstaande moeders weinig goeds, temeer daar zij 
zich vaak in een kwetsbare financiële positie bevinden. Daarbij hangt het er natuurlijk 
vooral van af hoe de bezuinigingen uiteindelijk uitpakken en welke groepen financieel 
het hardst getroffen gaan worden. De subsidie is immers vooralsnog sterk inkomensaf-
hankelijk en dus krijgen juist minder draagkrachtige gezinnen relatief veel subsidie.
Naast praktische ondersteuning bij de zorg voor kinderen vanuit de omgeving is het ook 
van belang dat er een ondersteunende cultuur is binnen de organisatie waar ouders wer-
ken. Ouders ervaren de combinatie van arbeid en zorg als minder zwaar wanneer zij zich 
gesteund weten door hun werkgever en er begrip is wanneer zij onverwacht niet aan wezig 
kunnen zijn. Flexibele arbeidsregelingen waarbij ouders op aangepaste of flexibele tijden 
werken en op incidentele of structurele basis hun werk vanuit huis kunnen doen, kunnen 
belangrijke hulpmiddelen zijn om betaald werk en zorg voor kinderen beter met elkaar 
te combineren en daarmee de druk bij ouders te verlichten. Meer flexibele werk tijden 
kunnen goede voorzieningen zijn om werk te combineren met het halen en brengen van 
en naar school en buitenschoolse activiteiten. Wanneer ouders op sommige dagen thuis 
kunnen werken, levert dat een belangrijke tijdwinst in de volle agenda op.
Op dit moment maken nog relatief weinig mensen met kinderen gebruik van regelin-
gen om hun werk flexibeler te plannen of om meer thuis te werken (Cloïn et al. 2010). 
Dit komt mogelijk voor een deel doordat nog lang niet elke organisatie dergelijke moge-
lijkheden biedt (Borghouts-van de Pas et al. 2009). Dat vrouwen vaak minder uren gaan 
werken, heeft er ook mee te maken dat andere flexibele arbeidsregelingen dan deeltijd-
werk, zoals ruimere en flexibele werktijden en thuiswerken, nog lang geen gemeengoed 
zijn. Het lijkt er dan ook op dat, willen moeders conform de wens van de overheid in de 
toekomst daadwerkelijk meer uren gaan werken, werkgevers een meer flexibele werk-
omgeving dienen aan te bieden, en daar kan de overheid een stimulerende rol in ver-
vullen.
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10.5 De ontwikkeling van kinderen, de opvoeding door ouders en de 
ondersteuning die ouders daarbij krijgen

Hield de overheid zich vroeger veelal afzijdig van de manier waarop ouders hun kin-
deren opvoeden, vanaf de jaren negentig richt de aandacht van de overheid zich in 
toenemende mate op de opvoedingspraktijk. Inmiddels is opvoedingsondersteuning 
een centraal thema geworden in het gezinsbeleid van de overheid. Beleid is met name 
gericht op opvoedingsondersteuning die verleend wordt langs formele weg, via bijvoor-
beeld consultatiebureaus, Centra voor Jeugd en Gezin, en Bureaus Jeugdzorg; de laatste 
jaren probeert de overheid ook ondersteuning via bestaande informele netwerken van 
ouders te stimuleren. Door ouders te ondersteunen in de opvoeding wil de overheid 
de draagkracht, kennis en vaardigheden van ouders vergroten. Op deze manier wil zij 
eraan bijdragen dat ouders hun kinderen optimaal kunnen begeleiden naar volwas-
senheid en wil zij voorkomen dat problemen binnen gezinnen uit de hand lopen en de 
ontwikkeling van kinderen kunnen bedreigen. Kinderen die de kans krijgen zich goed 
te ontwikkelen zijn beter voorbereid op de toekomst, en dat komt de maatschappij als 
geheel ten goede. Opvoedingsondersteuning is dus primair gericht op het belang van 
het kind, maar let daarnaast ook op de belangen van de ouders en van de samenleving 
als geheel.
Uit ons rapport komt naar voren dat de meeste ouders tevreden zijn over hoe het thuis 
gaat. Deze mening wordt gedeeld door jgz-medewerkers (Zeijl et al. 2005) en door kin-
deren (Zeijl et al. 2005; Naber et al. 2008; Distelbrink et al. 2010a). Ouders geven aan 
dat zij eerder voor overreding en onderhandeling kiezen dan voor straf wanneer zij 
het gedrag van hun kind willen bijsturen. Slechts 15% van de ouders zegt weleens een 
fysieke straf (pedagogische tik) uit te delen. Regels zijn echter nog steeds belangrijk en 
ouders hechten er waarde aan dat regels worden nageleefd. Desalniettemin geeft onge-
veer een derde van alle ouders aan moeite te hebben met het volhouden van de regels 
voor hun kind.
Regels worden tegenwoordig minder vaak van bovenaf opgelegd. Ouders geven uitleg 
over waarom iets moet of niet mag en kinderen mogen vaak ook meepraten en meebe-
slissen over de regels. Op deze manier houden ouders rekening met de wensen van hun 
kinderen en moedigen zij hen tegelijkertijd aan een zelfstandige houding aan te nemen. 
Moeders geven over het algemeen meer uitleg aan hun kinderen en zijn ook in emotio-
neel opzicht wat meer ondersteunend dan vaders. Dat kan ermee te maken hebben dat 
moeders meer tijd met hun kinderen doorbrengen, waardoor de emotionele band wat 
hechter is, maar er kan ook sprake zijn van onderliggende seksespecifieke normen en 
gedragingen.
De meeste ouders geven aan dat zij hun kind in emotioneel opzicht in ruime mate onder-
steunen en dat zij oog hebben voor wat het kind nodig heeft. Een dergelijke opvoedings-
stijl, gekenmerkt door genegenheid en ondersteuning maar ook door regels, structuur 
en discipline, wordt ook wel een autoritatieve opvoedingsstijl genoemd (Baumrind 1965; 
Rispens et al. 1996). Volgens hedendaagse opvoeddeskundigen gaat deze stijl gepaard 
met de meest gunstige ontwikkelingsuitkomsten bij het kind. Ook in ons rapport vinden 
we dat wanneer ouders opvoedingsstrategieën hanteren die met deze opvoedingsstijl 
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samenhangen, kinderen zich gezonder ontwikkelen: zij hebben dan minder emotionele 
en gedragsproblemen en vertonen meer sociaal en minder antisociaal gedrag. Naast de 
concrete opvoedingsstrategieën van ouders is het voor de ontwikkeling van kinderen 
vooral ook van belang dat ouders zich prettig voelen in hun rol als opvoeder: naarmate 
ouders meer tevreden zijn over hun opvoedingskwaliteiten, gaat het beter met de kin-
deren. We moeten er overigens rekening mee houden dat hier sprake is van wederzijdse 
beïnvloeding: opvoedingsgedrag van ouders beïnvloedt het gedrag en de ontwikkeling 
van kinderen, maar andersom kunnen kinderen ook bepaald opvoedingsgedrag bij hun 
ouders uitlokken.
Dat ouders hun kinderen laten meebeslissen en meepraten en gehoorzaamheid bij 
voorkeur niet afdwingen, geeft aan dat vergeleken met vroeger de machtsbalans tussen 
ouders en kinderen evenwichtiger is geworden. Met name in de jaren zestig en zeventig 
hebben zich ingrijpende veranderingen in het opvoedingsklimaat voorgedaan, waarbij 
de traditionele bevelshuishouding, met vader en moeder aan de macht, plaats heeft 
gemaakt voor een onderhandelingshuishouden, waarin zowel ouders als kinderen over 
machtsbronnen beschikken (De Swaan 1982; Rispens et al. 1996; Du Bois-Reymond 2001). 
Deze situatie heeft zich gedurende de afgelopen decennia geconsolideerd, zo blijkt uit 
ons rapport.
Tot nog toe is onduidelijk wat de precieze oorzaken zijn van deze verschuiving in de 
machtsverhouding tussen ouders en kinderen. De veranderde omstandigheden waar-
in kinderen opgevoed worden, kunnen een rol spelen. Vergeleken met vroeger hebben 
de meeste kinderen een eigen kamer waarop zij zich kunnen terugtrekken, met een 
eigen tv en pc. Zakgeld en kleedgeld is tegenwoordig heel normaal. Kinderen beschik-
ken dus ook over meer machtsbronnen dan vroeger. Ook kan de machtsverschuiving 
het resultaat zijn van een mentaliteitsverandering bij ouders, deel uitmakend van een 
meer algemene mentaliteitsverandering in de samenleving als geheel, waarin de indi-
viduele keuze vrijheid ten aanzien van normen, waarden en gedrag centraal kwam te 
staan.
In lijn hiermee vinden de meeste ouders het tegenwoordig belangrijk dat hun kinderen 
tot autonome, assertieve individuen opgroeien. Ouders streven bij hun kinderen indivi-
duele ontplooiing na en willen hen daarom zo weinig mogelijk begrenzen in hun doen 
en laten. Het individuele belang krijgt in de opvoeding dus veel aandacht; meer aandacht 
dan het belang van anderen of het algemene belang. Dit komt overeen met de zorgen die 
af en toe geuit worden over de sociale kwaliteit van de opvoeding (Van Stokkom 2000; 
De Winter 2005). Overigens suggereren onze bevindingen dat de aandacht voor het alge-
mene belang in de afgelopen tien jaar weer wat is toegenomen.
De meeste ouders zijn tevreden over de opvoeding, maar tegelijkertijd geven ook veel 
ouders aan het opvoeden van hun kinderen best pittig te vinden en soms behoorlijk 
onzeker te zijn of zij het wel goed doen. Meer dan de helft van alle ouders ervaart het 
ouderschap als moeilijker dan tevoren gedacht en ongeveer een op de vijf heeft soms het 
gevoel de opvoeding niet goed in de hand te hebben. Dit kan ermee te maken hebben 
dat gezinnen gemiddeld genomen kleiner zijn geworden. Als er minder kinderen zijn, 
hangt er veel meer af van dat ene kind en dat kan bij sommige ouders leiden tot faalangst 
en een wat overdreven neiging tot bescherming. Dat aan elk kind afzonderlijk meer 
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aandacht besteed wordt, betekent ook dat zo’n kind onder een vergrootglas terecht kan 
komen: elke kleine tekortkoming valt op en kan een aanwijzing zijn dat het niet goed 
gaat en dat de opvoeder het niet goed doet.
Onze bevindingen zijn grotendeels gebaseerd op onderzoek met behulp van zelf-
rapportage: door schriftelijke vragenlijsten in te vullen hebben ouders een beeld 
gegeven van het gezinsleven. Juist omdat opvoeden vaak als een privéaangelegenheid 
beschouwd wordt, kunnen ouders geneigd zijn geweest een positiever beeld te geven van 
de werkelijkheid en de vuile was niet buiten te hangen. Aan meer precaire onderwerpen, 
zoals kindermishandeling en seksueel misbruik, konden we in ons onderzoek helaas 
geen aandacht besteden. Kindermishandeling komt naar schatting jaarlijks bij meer dan 
100.000 kinderen in Nederland voor (Van IJzendoorn 2008). In relatieve zin gaat het om 
3% van alle kinderen. Kindermishandeling komt vaker voor in kwetsbare gezinssituaties: 
wanneer er sprake is van alleenstaand ouderschap, een laag inkomen en ouders die laag-
opgeleid zijn.

Wanneer ouders onzeker zijn of vragen hebben over de opvoeding, hebben zij dan men-
sen in hun persoonlijke netwerk die hen in dat opzicht kunnen helpen? En  andersom, 
houden personen in dat netwerk af en toe de vinger aan de pols om na te gaan hoe het 
gaat? De laatste jaren is de bezorgdheid toegenomen over de informele pedagogische 
netwerken van ouders: deze zouden zijn uitgedund in de loop der tijd, waardoor ouders 
meer op zichzelf zouden zijn aangewezen en bij vragen of problemen noodgedwongen 
hun toevlucht zouden moeten zoeken bij professionals (Hermanns 2009; r mo/rv z 
2009). Ook het overheidsbeleid heeft zich de laatste jaren meer gericht op het  stimuleren 
van opvoedingsondersteuning via informele netwerken van ouders, onder andere via de 
organisatie van opvoeddebatten en ‘Eigen Kracht’-conferenties.
In ons rapport komt naar voren dat de meeste ouders regelmatig met mensen in hun 
persoonlijke netwerk over de opvoeding van kinderen praten. Met name grootouders en 
vrienden zijn in dat opzicht belangrijke hulpbronnen voor ouders. Lang niet alle ouders 
hebben echter regelmatig contact met personen in hun netwerk over de opvoeding van 
de kinderen; ongeveer een op de vijf praat zelden tot nooit met anderen hierover. De 
meesten lijken dat ook geen probleem te vinden; ze hebben er geen behoefte aan om 
veel te praten of vinden dat mogelijk zelfs onprettig. Ouders in Nederland hechten veel 
waarde aan het ‘zelf doen’ van de opvoeding en ondersteuning van anderen wordt daarin 
mogelijk snel als bemoeienis ervaren. Desalniettemin laten onze bevindingen zien dat 
de opvoedingssteun die ouders ontvangen vanuit hun persoonlijke netwerk bijdraagt 
aan de kwaliteit van hun opvoedkundig handelen, en dat komt de ontwikkeling van 
kinderen weer ten goede. Steun vanuit persoonlijke netwerken doet er dus toe.
Persoonlijke netwerken van ouders lijken gedurende een groot deel van de tijd op de 
achtergrond aanwezig te zijn. Zij worden voornamelijk actief op momenten dat ouders 
om hulp verlegen zitten of zich in moeilijke situaties bevinden. Dat laatste is bijvoor-
beeld het geval bij alleenstaande ouders: het gemis van een partner met wie zij de zorg 
voor de opvoeding kunnen delen, wordt deels gecompenseerd doordat zij kunnen terug-
vallen op steun uit hun persoonlijke netwerk. Meer in het algemeen ontvangen ouders 
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meer ondersteuning naarmate zij zichzelf minder competent en meer onzeker voelen 
over de opvoeding.

Personen in het sociale netwerk van ouders kunnen soms ver van de ouders af wonen. 
De buurt waarin ouders wonen, zou in principe een belangrijke hulpbron kunnen zijn, 
juist vanwege de directe nabijheid: indien er vragen of problemen van acute aard zijn, 
kunnen ouders het snelst terecht bij mensen in de buurt. Het pedagogische klimaat van 
de buurt wordt door de meeste ouders gewaardeerd, maar slechts weinigen ontvangen 
regelmatig advies en steun van buren. Ouders gaan in dat geval toch eerder te rade bij 
hun eigen ouders of bij vrienden. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat opvoeden in 
veel opzichten een normatieve activiteit is en dat advies alleen nuttig of wenselijk is 
wanneer het afkomstig is van mensen die men goed kent, mensen die dezelfde achter-
grond en opvattingen hebben; bij buren is dat nog maar de vraag.
De buurt waarin ouders wonen, kan een medeopvoeder zijn: mensen in de buurt kunnen 
bijvoorbeeld een oogje in het zeil houden wanneer kinderen buiten spelen en ouders 
zelf geen toezicht kunnen houden (De Winter 2000). Vergeleken met de rol van ouders is 
de opvoedende rol van de buurt klein maar desondanks niet te verwaarlozen: kinderen 
die in een buurt wonen waarin zij volgens hun ouders veilig buiten kunnen spelen en 
bij andere kinderen over de vloer komen, zijn meestal gezonder en vertonen minder 
probleemgedrag. We vinden overigens grote verschillen tussen buurten wat dat betreft: 
buurten ge kenmerkt door sociaal-economische achterstanden (laag opleidings- en 
inkomensniveau, veel werkloosheid) zijn minder kind- en gezinsvriendelijk dan buurten 
waar die achterstanden er niet zijn, aldus ouders.

Het algemene beeld dat naar voren komt, is dat ouders de opvoeding van kinderen vooral 
als een individuele gezinsverantwoordelijkheid zien en veel minder als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gezin en (naaste) omgeving. De naaste gezinsomgeving, dat 
wil zeggen het informele sociale netwerk van ouders en de buurt waarin ouders wonen, 
is wel betrokken bij de opvoeding, maar staat tegelijkertijd duidelijk op afstand. Dat 
laatste geldt in nog sterkere mate voor de instanties en organisaties die door het maat-
schappelijke middenveld of de overheid in het leven geroepen zijn. In hoeverre dit een 
wenselijke of onwenselijke situatie is, is moeilijk te zeggen; het betreft hier een groten-
deels normatieve vraag. Onduidelijk is ook in hoeverre deze partijen door ouders op een 
afstand gehouden worden en in hoeverre zij er zelf voor kiezen om afstand te bewaren, 
bijvoorbeeld omdat zij zelf een aarzeling voelen om zich met de problemen van anderen 
te bemoeien.
Een bemoedigend signaal is dat ouders hun netwerk in ieder geval raadplegen wanneer 
zij zich onzeker voelen, wanneer er problemen zijn of wanneer zij zich in een moeilijke 
situatie bevinden. In de meeste gevallen lijkt dat goed te werken; slechts een klein deel 
van de ouders geeft aan te weinig steun te ontvangen. In sommige gevallen kan een 
meer passieve houding van de omgeving echter ongewenst zijn: problemen kunnen dan 
al behoorlijk uit de hand gelopen zijn voordat zij opgemerkt worden of voordat er hulp 
kan komen. In dergelijke gevallen is het wenselijk dat interventies vanuit de omgeving 
eerder worden ingezet.
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Er zijn een aantal groepen ouders die wel aangeven behoefte te hebben aan meer onder-
steuning door hun netwerk dan zij op dit moment ontvangen. Dit zijn met name gezin-
nen met een laag inkomen, eenoudergezinnen en gezinnen met jonge kinderen. In deze 
laatste groep zitten relatief veel jonge ouders, die vaak extra veel vragen hebben over 
het ouderschap en nog niet kunnen terugvallen op een uitgebreid netwerk van andere 
ouders. De inspanningen van de overheid om steun vanuit het eigen netwerk van ouders 
te faciliteren en te stimuleren zouden vooral gericht kunnen zijn op deze groepen 
ouders.

10.6 Gezinnen die zich in een kwetsbare positie bevinden

De overheid betoont zich bezorgd over kinderen die opgroeien in ongunstige gezins-
omstandigheden, zoals kinderen in eenoudergezinnen en kinderen in gezinnen met 
een laag inkomen (Jeugd en Gezin 2008). Die bezorgdheid van de overheid is gro-
tendeels terecht, zo komt ook in ons rapport naar voren. Kinderen die in dergelijke 
gezins omstandigheden opgroeien, zijn vaker minder gezond en ontwikkelen vaker 
psychosociale problemen. Dat komt doordat er binnen deze gezinnen vaak een opeen-
stapeling is van ongunstige omstandigheden, zoals complexe gezinsrelaties, een laag 
inkomen en spanningen binnen het gezin. Bovendien wonen deze gezinnen vaker in een 
minder kindvriendelijke omgeving of buurt. Vergeleken met andere ouders geven alleen-
staande ouders en ouders met een lage opleiding of laag inkomen vaker aan onzeker te 
zijn over de opvoeding en vaker ook minder effectieve opvoedstrategieën te hanteren. 
Mogelijk kunnen preventieve vormen van opvoedingsondersteuning of oudertrainingen 
deze ouders beter toerusten voor hun taak en hiermee voorkomen dat de verantwoorde-
lijkheden die te maken hebben met de opvoeding hun draagkracht overstijgen.
Aan deze gezinnen besteden we nu wat uitgebreider aandacht. Overigens is er deels 
sprake van overlap tussen deze groepen: alleenstaande ouders beschikken vaak ook over 
een laag inkomen.

Eenoudergezinnen
Kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen ontwikkelen meer probleemgedrag dan 
kinderen in tweeoudergezinnen. Alleenstaande ouders kunnen zorgen over de opvoe-
ding vaak niet delen met een partner, en ook de combinatie van werk en zorg voor de 
kinderen kan voor deze ouders een grote belasting vormen. Een dergelijke situatie kan 
voor de nodige (opvoedings)stress zorgen, wat een wissel trekt op de kwaliteit van de 
opvoeding en daarmee de ontwikkeling van kinderen negatief kan beïnvloeden.
Steun vanuit de omgeving kan in zo’n situatie cruciaal zijn. Vergeleken met andere gezin-
nen krijgen eenoudergezinnen inderdaad ook meer ondersteuning bij de opvoeding en 
verzorging van hun kinderen vanuit hun informele sociale netwerk en ook van instan-
ties. Tegelijkertijd geven veel alleenstaande ouders aan dat zij behoefte hebben aan meer 
opvoedingsondersteuning. Blijkbaar wordt de steun die zij op dit moment ontvangen 
als ontoereikend ervaren. Deels kan dit ermee te maken hebben dat veel alleenstaande 
ouders na de scheiding verhuisd zijn naar een andere buurt of stad en nog niet vol-
doende tijd hebben gehad om een nieuw ondersteunend netwerk in hun omgeving op te 
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 bouwen. Mogelijk is het dus deels een kwestie van tijd en zullen de grootste knelpunten 
na verloop van tijd opgelost worden. We moeten echter zeker niet uitsluiten dat het om 
een meer structureel probleem kan gaan: namelijk dat de problemen waarmee deze 
gezinnen geconfronteerd worden zo talrijk en complex van aard zijn dat zij niet alleen de 
draagkracht van de ouder zelf te boven gaan, maar ook de draagkracht van diens omge-
ving.
Stief- en samengestelde gezinnen lijken in sommige opzichten op eenouder gezinnen. 
Kinderen in stief- en samengestelde gezinnen zijn, net als hun leeftijdsgenoten in 
eenoudergezinnen, in de meeste gevallen geconfronteerd met een scheiding van de 
ouders. Niettemin zijn de omstandigheden waarin kinderen in deze gezinnen opgroeien 
een stuk gunstiger. Vergeleken met eenoudergezinnen is de financiële situatie in stief- 
of samengestelde gezinnen vaak beter, en ook werk en zorg voor kinderen  kunnen 
 gemakkelijker gecombineerd worden. Desalniettemin blijken kinderen in stief- en 
samengestelde gezinnen meer probleemgedrag te vertonen dan kinderen uit tweeouder-
gezinnen, met name in de omgang met leeftijdsgenoten. Onduidelijk is hoe dat komt; 
we vinden slechts weinig verschillen in opvoedingspatronen tussen ouders in stief- en 
samen gestelde gezinnen en ouders in ‘gewone’ tweeoudergezinnen. Mogelijk heeft het 
verschil ermee te maken dat relaties tussen de leden van een dergelijk gezin gecompli-
ceerd zijn en dat dit spanningen met zich mee brengt die hun weerslag hebben op de 
ontwikkeling van het kind.

Gezinnen met een laag inkomen
Financiële problemen in een gezin kunnen een negatief effect hebben op de ontwik-
keling van kinderen, zo komt ook in ons rapport naar voren. Kinderen in gezinnen met 
een laag inkomen hebben een minder goede gezondheid en hebben anderhalf tot drie 
keer zo vaak problemen op het gebied van gedrag, leeftijdsgenoten, hyperactiviteit en 
emoties vergeleken met kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Ook uit eerder 
onderzoek is bekend dat een laag gezinsinkomen of armoede ongunstige effecten kan 
hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de gezondheid van kinderen (Ridge 
2002; Jacob en Ludwig 2008; Roest et al. 2010). Dat heeft ermee te maken dat ouders te 
weinig geld hebben om goede voorzieningen en zorg voor hun kinderen aan te schaffen. 
Bovendien kan financiële nood tot spanningen bij ouders leiden, wat zijn weerslag kan 
hebben op de opvoeding: ouders met een laag inkomen hebben vaker een negatievere 
beleving van de opvoeding en zijn vaker onzeker; ook maken zij meer gebruik van min-
der effectieve opvoedingsstrategieën.
Armoede in gezinnen is een gecompliceerd en hardnekkig probleem en vormt een 
bedreiging voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen die in deze gezinnen 
opgroeien. Nadat er tot 2007 sprake was van een daling, is het aandeel en aantal kinde-
ren in armoede sinds 2008 weer gestegen. Recent onderzoek laat zien dat opgroeien in 
armoede ook een belangrijke risicofactor is voor sociale uitsluiting bij kinderen (Roest 
et al. 2010). Kinderen in arme gezinnen hebben meer moeite om in sociaal opzicht 
mee te doen en erbij te horen, vooral wanneer het gezin rond moet komen van een 
bijstands uitkering. Doordat ouders te weinig geld hebben, zitten kinderen niet op een 
sport of club en gaan zij zelden op vakantie of maken weinig uitstapjes. Zij kunnen 
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vaak geen nieuwe schoenen of kleding kopen. En in de buurt waarin zij wonen zijn er 
meestal weinig plekken waar zij kunnen spelen, maar is er juist wel veel overlast en 
onveiligheid.
Een laag inkomen hangt vaak samen met een lage of niet-afgemaakte opleiding bij 
ouders. Het is daarom goed dat de overheid – naast dat zij financiële ondersteuning 
biedt aan gezinnen – inzet op het verbeteren van de opleidingskansen van alle kinderen. 
Op deze manier kan voorkomen worden dat ongunstige omstandigheden van generatie 
op generatie worden overgedragen.

Migrantengezinnen
Ruim 14% van alle gezinnen heeft een of twee ouders met een niet-westerse achter-
grond (cbs: Statline, geraadpleegd op 22 februari 2011); in de meeste gevallen gaat het 
om ouders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. 
In dit rapport konden we helaas geen aandacht besteden aan het gezinsleven in deze 
niet-westerse gezinnen. De multiculturele context waarin deze gezinnen leven is bij 
uitstek een situatie waarin het opvoeden van kinderen als complex ervaren kan worden: 
ouders dienen een balans te vinden tussen de eigen traditionele opvoeding en Neder-
landse opvoedingswaarden en -gebruiken, en dat kan bij ouders tot onzekerheid leiden 
(Pels 2003). Er zijn aanwijzingen dat de opvoeding onder migrantenouders aan het 
veranderen is, maar ook dat er sprake is van grote diversiteit tussen en binnen groepen 
(Distelbrink et al. 2010b). Grootschalig onderzoek naar het reilen en zeilen in deze gezin-
nen is er tot nu toe echter niet, en daarom is het belangrijk dat toekomstig onderzoek 
ook deze gezinnen in kaart brengt. In een vervolgstudie zal het Sociaal en Cultureel 
Planbureau verslag doen van een onderzoek dat specifiek gericht is op het gezinsleven in 
deze niet-westerse gezinnen.

10.7 Tot slot

Het gezinsleven is in de afgelopen decennia van karakter veranderd en is ook nu nog in 
beweging. De variatie aan gezinsvormen is toegenomen, moeders zijn vaker actief op de 
arbeidsmarkt, en de omgang tussen ouders en kinderen is veranderd. Die veranderingen 
zijn soms aanleiding tot bezorgde geluiden. Dit rapport laat zien dat de meeste gezin-
nen prima functioneren, maar ook dat een deel van de gezinnen zich in een kwetsbare 
positie bevindt. Met name in eenoudergezinnen en in gezinnen met een laag inkomen 
is er sprake van een opeenstapeling van ongunstige omstandigheden die niet alleen de 
draagkracht van ouders zelf maar ook de draagkracht van hun naaste omgeving overstij-
gen. Hierdoor hebben de kinderen die in deze gezinnen opgroeien een groter risico om 
fysieke en psychische problemen te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze gezinnen 
en de kinderen die in deze gezinnen opgroeien de aandacht en steun van de overheid 
krijgen die zij nodig hebben. Hier ligt namelijk ook een algemeen belang. Problemen die 
kinderen ontwikkelen, verkleinen namelijk hun kansen op een volwaardige participatie 
in de samenleving later in hun leven, en dat brengt ook maatschappelijke kosten met 
zich mee.
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Hoewel het huidige kabinet-Rutte geen minister voor jeugd en gezin meer kent, valt aan 
te nemen dat het gezinsbeleid blijvend aandacht zal krijgen. Deze rapportage laat zien 
dat daar ook alle reden voor is. Niet alleen omdat er in sommige gezinnen problemen 
zijn, maar ook omdat het van belang blijft de voorwaarden voor een goed gezinsleven in 
stand te houden. Voorzieningen voor de financiële ondersteuning van gezinnen, voor 
het combineren van arbeid en zorg, en voor versterking van de pedagogische infrastruc-
tuur blijven ook voor de toekomst van belang.
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Summary

Family Report 2011

Family life in the Netherlands

This report describes family life in the Netherlands today. It looks at the position of 
 families in the Netherlands and at the difficulties that can arise in families which 
demand attention from the government. For the purposes of this report, a family is 
defined as any relationship involving one or more adults who have responsibility for caring for and 
raising one or more children. This is in line with the definition used by the Dutch government 
since the middle of the 1990s. It takes the function of the family as the focal point, i.e. 
raising and looking after children. Accordingly, the emphasis in this report is on families 
with minor children (younger than 18 years) living at home.

Family formation

Behaviour with regard to family formation
The percentage of parents in the Netherlands with children living at home has fallen 
sharply in recent decades, from 44% in 1981 to 28% in 2010. This is due to an increase in 
the number of childless couples, and the fact that couples who are parents have fewer 
children. The fact that people increasingly live alone, temporarily or permanently, has 
also played a role. During the socially most active period in people’s lives (between the 
ages of 35 and 50 years), the family is still the predominant cohabitation form: almost  
two-thirds of all Dutch households where the head is aged between 35 and 50 years con-
sist of a family with children. The married couple with children is still far and away the 
most common family unit, though the proportion of unmarried parents with children 
is clearly on the rise: more than half of parents are not married when their first child is 
born, and more and more parents continue to live together unmarried after the birth of 
the first child.
Substantial changes took place in the 1960s, 70s and 80s in the shape of family life in 
the Netherlands. The average age at which people marry and have their first child has 
risen, while the number of divorces has also grown. According to our report, most of 
these changes have not continued in more recent years; the main trend has been one of 
 stabilisation.
From the early 1970s it became increasingly common for the birth of the first child 
to be deferred to a later and later age, but in recent years the age at which women in 
the  Netherlands have their first child has stopped rising, and today stands at 29 years. 
 Currently 42% of families have two children living at home, while 41% of families have 
one child living at home. Large families with three or more children are in the minority, 
at 17%.
The number of divorces began to rise in the 1960s, but in the first decade of the present 
century it has remained roughly unchanged. According to the most recent  calculations, 
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more than one in four marriages break down, and in over half these cases there are 
 children involved. In addition, more and more unmarried partners are deciding to sepa-
rate, and here again children are present in a growing number of cases. In total, a quar-
ter of all children experience changes in their family composition whilst they are still 
young, often because their parents decide to separate.

Views on family formation
The increased diversity in family types is reflected in changes in views on relationships 
and family, and to some extent it is these changing views that have driven the changes 
in behaviour. A large majority of the population are accordingly highly tolerant of the 
different ways in which people choose to shape their family; childlessness, having and 
raising children in a non-marital relationship, and bringing up children within a homo-
sexual relationship are frowned upon by only a small minority of around 15% to 20%. It 
is worth noting that this tolerance ceases when it comes to single-parenthood: a major-
ity of the population believe that a child needs two parents in order to grow up happily. 
The differences in people’s views on family formation are generally small. If the views 
of the Dutch on family formation are compared with those in other Western European 
countries, the Netherlands occupies a middling position.
We observed earlier that many of the changes in behaviour with regard to family forma-
tion in the Netherlands have come to a halt in recent years, and the same applies for 
many of the opinions in this regard. After becoming more and more tolerant over a long 
period, attitudes to divorce, marriage and single-parenthood have remained largely 
unchanged over the last ten years.

The financial position of families

Despite the financial subsidies from the government in the form of child benefit, supple-
mentary child allowance and the child personal budget, the arrival of children heralds 
a loss of disposable income for virtually every parent. The birth of the first child leads 
to the biggest drop in disposable income, estimated at 20%. Roughly half of this fall in 
disposable income is related to the costs of caring for children. The other half is due 
to the fact that mothers reduce their working hours and therefore earn less income. 
 Families with children therefore generally have less spending power than households 
without children. As with other households, the free disposable income of families in 
the  Netherlands increased between 1995 and 2008, probably largely because of economic 
growth and reforms in the tax system.
In addition to disposable income, household prosperity is determined by transfers 
received from the government. The use of subsidised public services such as education 
and childcare means that families (and other households) derive more or less profit from 
the government. This profit is equal to the transfers received to compensate for the use 
of a public service, less the user’s own contribution for that use. Compared with house-
holds without children, families make more use of public goods and services – especially 
in the area of education – and therefore also receive more transfers.
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Families with a low income derive more profit from the government, especially in the 
area of care insurance and housing. Subsidising the use of public services is thus an 
effective means of reducing (slightly) the income differentials between families. None-
theless, there is a substantial number of families who have difficulty making ends meet 
and who live in poverty. More than 6% of all young people in the Netherlands grow up in 
a family where there is not enough money to meet basic needs, such as food, clothing, 
housing, personal care and transport. If expenditure on recreation and social participa-
tion are included, this figure goes up to over 9%. Both the number and percentage of 
children growing up in poverty has been rising again since 2008.

Combining work and care

Caring for children
In 2005, mothers in the Netherlands devoted just under 14 hours a week to looking after 
children; fathers spent just over six hours on this task. Parents whose youngest child is 
aged four years or under devote substantially more time to their child(ren) (an average of 
more than 16 hours per week) than parents with older children. Any fears that increased 
work commitments would cause parents to devote less time to their children are there-
fore unfounded. Parents have not begun spending less time with their children in recent 
decades; on the contrary, they devote more time to them today than in the past. In fact 
the time that working mothers and fathers devote to their children has virtually doubled 
since 1980. Mothers in particular often manage to combine looking after children with 
other activities.
Most parents find combining paid work with looking after children to be a demanding 
but enriching experience. They report that they successfully manage to combine the 
time they spend with their children with their obligations from paid work. Some even 
see advantages in alternating paid work and looking after children. Mothers experience 
these feelings of enrichment through the combination of work and care more strongly 
than fathers; 55% of mothers believe that they perform their care tasks at home bet-
ter thanks to being able to alternate them with paid work. The most positive views are 
expressed by mothers and fathers who work roughly the same number of hours (either 
both part-time or both full-time).
At the same time, almost one in three parents experience combining work and care as a 
burden. This is especially true where the children are very young (under four years) and 
for single mothers. Paid work and looking after children sometimes demand so much 
attention from parents that they have less time for themselves. Mothers, in particular, 
reduce the amount of time they spend on themselves and have less time for their social 
lives and hobbies and sports. The burden of combining work and care is eased when 
 parents feel they are supported by their employer and that they receive understanding 
when they are unexpectedly unable to be at work.

Delivering and collecting children
In their daily lives, parents not only spend time travelling for their own activities, such 
as going to and from work, but also make a lot of journeys taking their children to 
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and from school, childcare and other activities. Being at the agreed place at the right 
time demands a great deal of organisation, but by building in safety margins in their 
daily travel routines, parents avoid this giving rise to problems. The difficulties in 
 coordinating daily mobility are not the same on every day of the week; in double-earner 
families, the organisation is especially complex on the days that both parents work. 
The way in which the parents then divide the delivery and collection of the children 
between them is closely tied in with their views on role divisions. Daily journey times 
can be reduced by working from home, and this can lower the stress of planning family 
activities.
Parents spend a substantial amount of their time ferrying children to out-of-school 
activities. The parents do not themselves have to be present at these activities, but 
because they take and collect their child they have to give up potential working time. 
Making use of their social network to transport children is something parents prefer not 
to do; they are not willing to burden others with their family responsibilities. Broad-
based schools could provide a solution here, with the school building also providing 
after-school  activities, such as sport and music lessons. Children can then go from their 
after-school childcare facility to these activities, leaving parents with more time to 
devote to paid work.

Parenting and parenting support

Parenting
According to the criteria applied by (Western) parenting experts, most parents in the 
Netherlands think they are acquitting themselves well of their task. They believe that 
they give their children a great deal of support as well as sufficient structure and routine. 
In order to regulate their children’s behaviour, most parents use authoritative control, 
such as giving explanations and pointing out potential consequences of behaviour. 
Authoritarian control strategies, such as punishment and reward, are used much less; 
only 15% of parents say that they occasionally use physical punishment (educational 
smack). On the other hand, around a third of parents admit that they are not terribly 
consistent in applying the rules.
The way parents bring up their children is partially reflected in the views they hold about 
what is important in raising their children. Most parents attach a great deal of impor-
tance to instilling autonomy and assertiveness in their children. Our findings suggest 
that mothers allow themselves to be led by their views in this regard rather more than 
fathers. The vast majority of parents are satisfied with the way things are going at home. 
At the same time, more than half find being a parent more difficult than they had antici-
pated. Roughly one in five sometimes have the feeling that they are not fully in control 
of bringing up their children; one in seven often have the feeling that they are unable to 
manage the situation.
The quality of parenting in so-called vulnerable family situations is generally less good. 
 Single parents, lower-educated parents and parents with a low income make more use 
of authoritarian control strategies (such as punishment, rewarding and ignoring), place 
less emphasis on the autonomy of their child and are less consistent and predictable in 
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their behaviour than other parents. Mothers with a lower education level also display 
less loving behaviour than better educated mothers. To some extent this is because 
 parents in these situations experience greater stress in bringing up their children; 
the lack of a partner and having a low education level and a low income are all stress-
enhancing circumstances which can undermine the emotional resilience of parents and 
therefore their ability to provide a supportive climate within which to bring up their 
children.

Parenting support
The majority of parents can fall back on their informal, personal network for help and 
support in bringing up their children. 80% of parents report that they regularly talk to or 
receive advice from someone from their social network about bringing up their  children. 
Grandparents and friends, in particular, are important resources for parents in this 
regard. Furthermore, over 40% of parents receive practical support from grandparents 
at least once a month, such as help with caring for the children and babysitting. Parents 
with young children (four years and under), in particular, receive this form of support.
By no means all parents talk to members of their network frequently about bringing up 
their children, however; around 20% do this rarely or never, while 30% do so only a few 
times a year. Most of them appear not to see this as a problem or may even enjoy it that 
way. This may be connected to the fact that parents in the Netherlands regard ‘doing 
it themselves’ as very important. Parents’ personal networks mainly become active at 
times when parents are short of help or get into difficult situations. The latter applies for 
single parents, for example: the lack of a partner with whom they can share bringing up 
their child is partially compensated by the fact that they are able to fall back on support 
from their personal network. More generally, parents receive more support when they 
consider themselves to be less competent and feel more uncertain in bringing up their 
children.
Parents can also turn to the formal circuit for advice and practical parenting support. 
The most common services used by parents in this regard are childcare, day nurseries 
and school; more than half of parents do so at least a few times per year. Organisations 
such as Youth and Family Centres, health centres, GPs and the Youth Care Office are less 
often used as sources of parenting support. It seems as if many parents have a need for 
fairly low-threshold parenting support outside their own social network.
In theory, the neighbourhood can also help in raising children: for example, people in 
the neighbourhood can keep an eye on things when children are playing outside and 
the parents are unable to supervise them themselves. This does happen in practice, 
 according to parents, but there are wide differences: neighbourhoods characterised by 
socioeconomic disadvantage (low education and income levels, high unemployment) 
are seen as less child and family-friendly.
Most parents report that they are satisfied with the parenting support they receive. 
Nonetheless, some groups of parents say they do not receive sufficient support. 
These are mainly parents with a low income, single parents and parents with young chil-
dren. Efforts by the government to facilitate and encourage support from  parents’ own 
networks could usefully be targeted specifically at these groups of parents.
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Children’s development: family circumstances, upbringing and environment

The family circumstances, upbringing by parents and broader environment in which 
parents and children live all play a role in children’s development. The degree to which 
children display problem behaviour, and how healthy they are, are related to the  family 
situation in which they grow up. Children who grow up in a single-parent family, for 
example, develop more problem behaviour and have poorer health than children who 
grow up with two parents. Parents in single-parent families often face their task alone, 
and that generates (parenting) stress, which can have an impact on the children’s 
 development.
Family income also plays an important role. Children in lower-income families enjoy 
poorer health and are between one and a half and three times more likely to exhibit 
problems with behaviour, hyperactivity, emotions and interaction with other  children 
than children from families with a higher income. Financial problems mean that 
 parents from these families have fewer opportunities to make use of good provisions 
for their children. Parents with lower incomes also more often suffer parenting stress 
and  experience bringing up their children more negatively. The stress that parents 
 experience can also have an impact on the behaviour and health of their children, 
through the use of less effective parenting strategies.
A parenting style in which parents offer warmth and support but in which there is 
also room for rules, structure and discipline is associated with the most favourable 
 developmental outcomes for children: if parents adopt these parenting strategies, 
 children have fewer emotional and behavioural problems and display more social and 
less antisocial behaviour. Apart from the practical parenting strategies applied by par-
ents, it is also important that they are satisfied with the way they are bringing up their 
children and have confidence in their abilities as parents. This engenders a positive 
atmosphere in which children are able to develop well. It is likely that there is a degree of 
mutual influence at work here: not only does the parenting behaviour of parents impact 
on the behaviour and development of their children, but children can also elicit certain 
parenting behaviour from their parents.
As well as family circumstances and parenting, the neighbourhood in which families 
live and the social network on which parents can call are also important for children’s 
 development. The neighbourhood and social network can be a source of support for 
parents, and thus influence the quality of their parenting. The setting can also play a 
role aside from the parenting efforts of parents. For example, children who live in a 
 neighbourhood where parents feel they can play outside safely and visit each other 
are healthier, more inclined to help and make allowance for others, and have fewer 
 problems in interacting with other children.
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Conclusion

Most families in the Netherlands function well. Yet there are a number of families who 
are in a vulnerable position which means they are sometimes less well able to perform 
their main task – bringing up their children – adequately. In particular, single-parent 
families and families with a low income face an accumulation of unfavourable circum-
stances which not only go beyond the ability of parents themselves to cope, but also 
that of their immediate network. As a result, children growing up in these families are 
at greater risk of developing physical and psychosocial problems. These families and the 
children that grow up in them therefore need additional support.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het scp. 
Een complete lijst is te vinden op www.scp.nl/publicaties.

Sociale en Culturele Rapporten
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. 
isbn 978 90 377 0368-9
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Andries van den 
Broek, Ria Bronneman-Helmers en Vic Veldheer (red.). isbn 978 90 377 0505 8

scp-publicaties 2010
2010-1 Liever Mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse 

migranten via praktijktests (2010). Iris Andriessen, Eline Nievers, Laila Faulk, 
Jaco Dagevos. isbn 978 90 377 0421 1

2010-2 Op weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009 (2010). 
Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en Joost Timmermans (red.), Gijs van Houten, Anna 
Maria Marangos, Mathijs Tuynman, Martha Dijkgraaf, Jennifer van den Broeke, 
Judith van der Veer, Jelmer Shalk, Jurjen Iedema, Alice de Boer. 
isbn 978 90 377 0463 1

2010-4 Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor 
verstandelijk gehandicapten 1998-2008 (2010). Michiel Ras, Isolde Woittiez, Hetty van 
Kempen, Klarita Sadiraj. isbn 978 90 377 0468 6

2010-5 Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en 
werkenden (2010). Patricia van Echtelt. isbn 978 90 377 0350 4

2010-6 The social state of the Netherlands 2009 (2010). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert 
Pommer, Peggy Schyns (red.). isbn 978 90 377 0466 2

2010-7 The minimum agreed upon. Consensual budget standards for the Netherlands (2010). 
Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten,  
Sanne Lamers. isbn 978 90 377 0472 3

2010-8 Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden (2010). Annette Roest, 
Anne Marike Lokhorst, Cok Vrooman. isbn 978 90 377 0493 8

2010-9 Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie 
(2010). Gerda Jehoel-Gijsbers (red.). isbn 978 90 377 0489 1 

2010-10 Minder werk voor laagopgeleiden? Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008 
(2010). Edith Josten. isbn 978 90 377 0474 7

2010-11 At home in the Netherlands (2010). Mérove Gijsberts, Jaco Dagevos.
isbn 978 90 377 0487 7



public aties van he t so cia al en cultureel pl anbure au

247  

2010-12 FAQs over kunstbeoefening in de vrije tijd (2010). Andries van den Broek.
isbn 978 90 377 0455 6

2010-13 Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd (2010). Andries van den Broek (red.).
isbn 978 90 377 0456 3

2010-14 Toekomstverkenning kunstbeoefening (2010). Andries van den Broek.
isbn 978 90 377 0491 4

2010-15 Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2010). Saskia 
Keuzenkamp et al. isbn 978 90 377 0501 0

2010-16 Publieke dienstverlening in perspectief. s c p -memorandum voor de kabinetsformatie 2010 
(2010). Evert Pommer en Evelien Eggink (red.). isbn 978 90 377 0513 3

2010-17 Wellbeing in the Netherlands. The s c p life situation index since 1974 (2010). Jeroen 
Boelhouwer. isbn 978 90 377 0345 0

2010-18 Minderheden in de mixed-mode? Een inventarisatie van voor- en nadelen van het inzetten van 
verschillende dataverzamelingsmethoden onder niet-westerse migranten (2010). R. Feskens, 
J. Kappelhof, J. Dagevos, I. Stoop. isbn 978 90 377 0517 1

2010-19 Just different, that’s all. Acceptance of homosexuality in the Netherlands (2010). 
Saskia Keuzenkamp (ed.) et al. isbn 978 90 377 0502 7

2010-20 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 (2010). Eline Nievers 
en Iris Andriessen (red.). isbn 978 90 377 0438 9

2010-21 Iemand moet het doen. Ervaringen van verzorgers van partners (2010). Judith van Male, 
Marion Duimel en Alice de Boer. isbn 978 90 377 0518 8

2010-22 Uit de armoede werken. Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede (2010). Stella Hoff. 
isbn 978 90 377 0519 5

2010-23 Het werken waard. Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en 
sociologisch perspectief (2010). Mariëlle Cloïn. isbn 978 90 377 0514 0

2010-24 Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 
2030 (2010). Evelien Eggink, Debbie Oudijk en Isolde Woittiez.
isbn 978 90 377 0512 6

2010-25 Alle kanalen staan open. De digitalisering van mediagebruik (2010). Frank Huysmans en 
Jos de Haan. isbn 978 90 377 0521 8

2010-26 Tijd op orde? Een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger (2010). Mariëlle 
Cloïn, Marjon Schols en Andries van den Broek, m.m.v. Maria Koutamanis.
isbn 978 90 377 0520 1

2010-27 Maten voor Gemeenten 2010. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2010). Bob 
Kuhry, Jedid-Jah Jonker en Ab van der Torre. isbn 978 90 377 0522 5

2010-28 Naar Hollands gebruik? Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezond-
heid tussen autochtonen en migranten (2010). Angela van den Broek, Ellen Kleijnen en 
Saskia Keuzenkamp. isbn 978 90 377 0525 6

2010-29 Sport: een leven lang. Rapportage sport 2010 (2010). Annet Tiessen-Raaphorst, Desirée 
Verbeek, Jos de Haan en Koen Breedveld (red.). isbn 978 90 377 0504 1

2010-30 Komt tijd, komt raad? Essays over mogelijkheden voor een nieuwe tijdsorde (2010). Andries 
van den Broek en Mariëlle Cloïn (red.). isbn 978 90 377 0523 2

2010-31 Definitief advies over het w mo -budget huishoudelijke hulp voor 2011. Van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Uitgebracht aan het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (2010). 
Ab van der Torre en Evert Pommer. isbn 978 90 377 0535 5

2010-32 Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010 
(2010). Andries van den Broek, Ria Bronneman-Helmers en Vic Veldheer (red.). 
isbn 978 90 377 0505 8



248

ge zinsr app ort 2011

2010-33 Armoedesignalement (2010). scp/cbs. isbn 978 90 377 0458 7
2010-34 Wie zijn de cliënten van de langdurige awbz-thuiszorg? Isolde Woittiez. 

isbn 978 90 377 0541 6

scp-publicaties 2011
2011-1 k l e u r . s c p -nieuwjaarsuitgave 2011 (2011). isbn 978 90 377 0537 9
2011-2 Stemming onbestemd. Tweede verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 

(2011). Paul Dekker en Josje den Ridder (red.). isbn 978 90 377 0528 7
2011-3 Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en 

Somalische migranten (2011). Jaco Dagevos en Edith Dourleijn (red.). 
isbn 978 90  377 0526 3

2011-4 Emancipatiemonitor 2010 (2011). Ans Merens, Marion van den Brakel-Hofmans, 
Marijke Hartgers en Brigitte Hermans (red.). isbn 978 90 377 0503 4

2011-5 Moeilijk werken. Gezondheid en de arbeidsdeelname van migrantenvrouwen (2011). Myra 
Keizer en Saskia Keuzenkamp. isbn 978 90 377 0524 9

2011-6 Informele groepen. Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie (2011). E. van 
den Berg, P. van Houwelingen en J. de Hart (red.). isbn 978 90 377 0527 0

2011-7 Gezinsrapport 2011 (2011). Freek Bucx (red.). isbn 978 90 377 0538 6
2011-8 Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder 

schoolgaande tieners (2011). Marjon Schols, Marion Duimel en Jos de Haan. 
isbn 978 90 377 0457 0

2011-10 Kwetsbare ouderen (2011). Cretien van Campen (red.). isbn 978 90 377 0542 3
2011-13 Armoedegrens op basis van de budgetbenadering – revisie 2010 (2011). Arjan Soede. 

isbn 978 90 377 0551 5

scp-essays
1 Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2 De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3 De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4 Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers en 

Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5 Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978-90-5260-260-8

Overige publicaties
Hoe het ons verging... Traditionele nieuwjaarsuitgave van het s c p  (2010). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978 90 377 0465 5
Wmo Evaluatie. Vierde tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke 

beperking; twee jaar na de invoering van de Wmo (2010). A. Marangos, M. Cardol, M. Dijkgraaf, 
M. de Klerk. isbn 978 90 377 0470 9

Op weg met de Wmo. Journalistieke samenvatting door Karolien Bais. Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en 
Joost Timmermans. Samenvatting door Karolien Bais (2010). isbn 978 90 377 0469 3

NL Kids online. Risico’s en kansen van internetgebruik onder jongeren (2010). Jos de Haan. 
isbn 978 90 377 0430 3

Kortdurende thuiszorg in de aw b z . Een verkenning van omvang, profiel en afbakening (2010). Maaike 
den Draak. isbn 978 90 377 0471 6



public aties van he t so cia al en cultureel pl anbure au

249  

De publieke opinie over kernenergie (2010). Paul Dekker, Irene de Goede, Joop van der Pligt. 
isbn 978 90 377 0488 4

Op maat gemaakt? Een evaluatie van enkele responsverbeterende maatregelen onder Nederlanders van niet-
westerse afkomst (2010). J. Kappelhof. isbn 978 90 377 0495 2

Oudere tehuisbewoners. Landelijk overzicht van de leefsituatie van ouderen in instellingen 2008-2009 
(2010). Maaike den Draak. isbn 978 90 377 0499 0

Kopers in de knel? Een scenariostudie naar de gevolgen van de crisis voor huiseigenaren met een hypotheek 
(2010). Michiel Ras, Ingrid Ooms, Evelien Eggink. isbn 978 90 377 0498 3

Gewoon anders. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2010). Saskia Keuzenkamp.
isbn 978 90 377 0502 7

De aard, de daad en het Woord. Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protes-
tants Nederland, 1959-2009 (2010). David Bos. isbn 978 90 377 0506 5

Werkloosheid in goede banen. Bijdragen aan de s c p -studiemiddag 2010 (2010). Patricia van Echtelt 
(red.). isbn 978 90 377 0516 4

Europa’s welvaart. De Lissabon Agenda in een breder welvaartsperspectief en de publieke opinie over de 
Europese Unie (2010).Harold Creusen (cpb), Paul Dekker (scp), Irene de Goede (scp), Henk 
Kox (cpb), Peggy Schijns (scp) en Herman Stolwijk (cpb). isbn 978 90 377 0492 1

Maakt de buurt verschil? (2010). Merové Gijsberts, Miranda Vervoort, Esther Havekes en Jaco-
Dagevos. isbn 978 90 377 0227 9 

Mantelzorg uit de doeken (2010). Debbie Oudijk, Alica de Boer, Isolde Woittiez, Joost Timmer-
mans, Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0486 0

Monitoring acceptance of homosexuality in the Netherlands (2010).Saskia Keuzenkamp. 
isbn 978 90 377 0484 6

Registers over wijken (2010). Matthieu Permentier en Karin Wittebrood (scp), Marjolijn Das en 
Gelske van Daalen (cbs). isbn 978 90 377 0499 0

Data voor scenario’s en ramingen van de g g z  (2010). Cretien van Campen. isbn 978 90 377 0494 5
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2010. Deel 1 (2010). Paul Dekker, Josje den 

Ridder en Irene de Goede. isbn 978 90 377 0490 7
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2010. Deel 2 (2010). Josje den Ridder en Paul 

Dekker. isbn 978 90 377 0507 2
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2010. Deel 3 (2010). Josje den Ridder, Lon-

neke van Noije en Eefje Steenvoorden. isbn 978 90 377 0508
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2010. Deel 4 (2010). Josje den Ridder, Paul 

Dekker en Eefje Steenvoorden.isbn 978 90 377 0531 7
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2011. Deel 1 (2011). Eefje Steenvoorden, Paul 

Dekker en Pepijn van Houwelingen.isbn 978 90 377 0549 2




