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Jongeren blijven tegenwoordig iets langer in

het ouderlijk huis wonen. In vergelijking met

1987 is de gemiddelde leeftijd van jongeren

die bij hun ouders wonen met bijna twee

maanden gestegen. Onder de jongeren boven

de 20 jaar is het aandeel van degenen die nog

niet zelfstandig wonen toegenomen. Daar

staat tegenover dat door de groeiende deel-

name aan het hoger onderwijs onder de jon-

geren onder de 20 jaar het aandeel van dege-

nen die het ouderlijk huis verlaten heeft, iets

is toegenomen.

Werk of studie
Voor de jongeren zijn werk of studie en de

wens om op eigen benen te staan tegenwoor-

dig de belangrijkste redenen om zelfstandig

te gaan wonen. Trouwen of samenwonen

staat in 1997 op de derde plaats, terwijl dat in

1979 nog de meest genoemde reden was om

het ouderlijk huis te verlaten. Meisjes gaan

eerder zelfstandig wonen dan jongens. In

1997 voeren vijf van de tien meisjes van 18

tot 24 jaar een eigen huishouden tegenover

drie van de tien jongens. Bij de meisjes is

trouwen of samenwonen de belangrijkste

reden voor het zelfstandig wonen. Twee keer

zoveel meisjes als jongens in deze leeftijds-

klasse geven deze reden op.

Bij de jongens van 18 tot 24 jaar zijn werk en

studie in een andere plaats de meest

genoemde redenen, gevolgd door op eigen

benen staan. Trouwen of samenwonen komt

bij hen op de derde plaats.

Goede sfeer
In vergelijking met 1979 is het percentage

thuiswonende jongeren dat de verwachting

uitspreekt zelfstandig te gaan wonen gehal-

veerd.

Voor 17-jarige jongeren zijn school en de

jonge leeftijd de voornaamste motieven om

thuis te blijven wonen. Positievere overwe-

gingen om in het ouderlijk huis te blijven

wonen zijn er ook. Vier van de tien 17-jarigen

zeggen dat ze het thuis goed en gezellig heb-

ben. Op school zitten is voor de 18- tot

24-jarigen een minder belangrijke reden om

nog thuis te blijven wonen. Bij hen treedt

vooral de aangename situatie thuis als argu-

ment sterk op de voorgrond. Er worden door

hen overigens ook belemmerende factoren

genoemd als financiële afhankelijkheid en te

jong zijn.

Te jong
In vergelijking met 1979 valt op dat bij de 18-

tot 24-jarigen de prettige situatie bij de

ouders in 1997 een iets grotere rol speelt en

de jonge leeftijd minder vaak genoemd wordt.

In alle leeftijdsklassen zijn meer jongens dan

meisjes die zich te jong vinden om zelfstan-

dig te gaan wonen.

Moeilijkheden thuis
Het aantal zelfstandig wonende 17-jarigen is

gering: één procent van de jongens en twee

procent van de meisjes. Moeilijkheden thuis

zijn voor deze groep jongeren een belangrijke

reden geweest bij de beslissing om zelfstan-

dig te gaan wonen. Voor de helft van de jon-

gens en voor een kwart van de meisjes is dit

het geval. §
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Meisjes gaan eerder zelfstandig wonen dan jongens

Om de huiselijke gezelligheid

Jongeren gingen in 1997 gemiddeld later zelfstandig wonen dan tien jaar geleden.
Werk en studie zijn de belangrijkste redenen geworden om zelfstandig te gaan
wonen in plaats van trouwen en samenwonen. De goede sfeer in het ouderlijk huis
is een steeds belangrijker reden geworden om daar te blijven wonen.

Redenen van thuiswonende jongeren
om bij ouders te blijven wonen, 1997
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Redenen van zelfstandig wonende
jongeren om niet meer bij de ouders te
wonen, 1997
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