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De traditionele levensloop om vanuit het ouder-
lijk huis te trouwen en vervolgens kinderen te 
krijgen geldt al lang niet meer voor de meeste 
jonge Nederlanders. De transitie naar volwas-
senheid kent tegenwoordig een veel meer wis-
selend verloop. Jongere generaties wonen vaker 
alleen, wonen vaker ongetrouwd samen, krijgen 
ook vaker kinderen zonder getrouwd te zijn en ze 
trouwen steeds later of zelfs helemaal niet. Deze 
fasen in de levensloop hebben minder vaak een 
vaste volgorde. En veel mensen maken sommige 
van deze fasen meerdere keren mee. Denk aan 
mensen die gaan samenwonen, daarna uit elkaar 
gaan en vervolgens met een andere partner gaan 
samenwonen.

Deze ontwikkeling hangt samen met lange ter-
mijn maatschappelijke trends zoals de afne-
mende rol van religie en traditionele waarden 
in het dagelijks leven en het grotere belang van 
emancipatie en de sterke gerichtheid op de eigen 
persoonlijkheid en eigen levensdoelen. Daar 
komt bij dat jongeren de laatste twee decennia 
te maken hebben gekregen met steeds grotere 
financiële onzekerheid. Vooral de economische 
crisis van 2008-2009 heeft ertoe geleid dat jon-
geren gemiddeld later het ouderlijk huis verlaten 
en dat jongeren die een tijd zelfstandig hebben 
gewoond vaker weer terug naar het ouderlijk 
huis zijn gegaan, omdat ze geen baan konden vin-
den of omdat ze hun baan kwijt zijn geraakt. Het 
heeft er ook toe geleid dat jonge generaties langer 
wachten met kinderen krijgen. De toenemende 
flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft de onze-
kerheid onder jonge generaties vergroot en deze 
ontwikkelingen versterkt. Sociologen spreken in 
dit verband over de toenemende complexiteit van 
levenslopen. Hiermee wordt bedoeld dat levens-
lopen een groter aantal transities bevatten en dat 
deze transities in een steeds minder voorspelba-
re volgorde plaatsvinden. Een ander belangrijk 
kenmerk van deze nieuwe transitie naar volwas-
senheid is dat mensen steeds vaker terugkeren 
naar een leefsituatie die ze eerder hebben mee-
gemaakt. 

Maar zijn de levenslopen van jongere Nederlan-
ders inderdaad complexer geworden in de loop 
der jaren? Om deze vraag te beantwoorden kij-
ken we naar hoe de complexiteit van de levens-
loop onder Nederlandse vrouwen tussen hun 18de 
en hun 30ste levensjaar voor verschillende genera-
ties is veranderd. We kijken naar vrouwen omdat 

zij transities in hun leven vaker eerder meema-
ken dan mannen. We gebruiken twee indicatoren 
van levensloopcomplexiteit: het aantal verschil-
lende leefsituaties (of huishoudensposities) die 
mensen meemaken en het aantal keer dat men-
sen eenzelfde leefsituatie (opnieuw) meemaken. 
Hoe deze twee indicatoren precies zijn berekend 
wordt in het kader uitgelegd. De eerste indicator 
meet hoe gevarieerd levenslopen zijn, de tweede 
indicator in hoeverre levenslopen lineair zijn, 
d.w.z. dat men niet terugkeert naar een eerder 
ervaren situatie. We onderscheiden zeven ver-
schillende leefsituaties, gedefinieerd als de vol-
gende huishoudensposities: 

1. In het ouderlijk huis wonen. 
2. Alleen wonen, zonder kinderen. 
3. Ongehuwd samenwonen met een partner, zon-

der kinderen. 
4. Gehuwd samenwonen, zonder kinderen. 
5. Zonder partner wonen met tenminste één 

kind. 
6. Ongehuwd samenwonen met tenminste één 

kind. 
7. Gehuwd samenwonen met tenminste één kind. 

We presenteren eerst voor elke generatie, gebo-
ren tussen 1977 en 1988, de twee indicatoren 

Levenslopen lijken op het oog onveranderlijk, maar toch veranderen ze langzaam doch zeker. Voor vrouwen 
geboren tussen 1977 en 1988 is nagegaan welke veranderingen in hun leefsituatie zijn opgetreden. 
Gemiddeld maken jonge vrouwen tussen hun 18de en 30ste levensjaar drie tot vier verschillende leefsituaties 
mee. Het percentage dat terugkeert naar het ouderlijke huis is sterk toegenomen over de generaties.

Worden de levenslopen van jonge 
vrouwen complexer?
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van complexiteit. Om beter inzicht te krijgen in 
de oorzaken van meer of minder levensloopcom-
plexiteit, kijken we daarna hoe de verandering in 
complexiteit van bepaalde leefsituaties afhangt.  

Levensloopcomplexiteit
De vraag of de complexiteit van levenslopen van 
jonge vrouwen geboren tussen 1977 en 1998 gro-
ter is geworden laat zich niet zonder meer met ja 
of nee beantwoorden. Figuur 1 laat zien dat de 
twee maten van complexiteit een verschillend 
verloop vertonen. Aan de ene kant is het aantal 
verschillende leefsituaties dat vrouwen hebben 
meegemaakt licht gedaald. Vrouwen die in 1977 
zijn geboren hebben gemiddeld 3,7 verschillende 
leefsituaties meegemaakt tussen leeftijd 18 en 30 
jaar terwijl dit voor vrouwen geboren in 1988 3,3 
is. Er was dus minder variatie onder de jongste 
generatie. Aan de andere kant is het gemiddeld 
aantal keer dat mensen dezelfde leefsituatie heb-
ben meegemaakt, licht toegenomen. Vrouwen die 
in 1977 zijn geboren hebben gemiddeld 1,3 keer 
dezelfde situatie ervaren tegenover 1,5 keer voor 
vrouwen die in 1988 zijn geboren. Dit duidt op 
toenemende complexiteit omdat levenslopen dus 
steeds minder lineair zijn. 

Oorzaak veranderende complexiteit
Volgens onze resultaten hebben Nederlandse 
vrouwen tussen leeftijd 18 en 30 gemiddeld drie 
tot vier van de zeven leefsituaties meegemaakt. 
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Bovendien hebben ze die ervaren situaties gemid-
deld anderhalve keer meegemaakt. Dat laatste 
gegeven betekent dat veel vrouwen een leefsitu-
atie hebben meegemaakt waarin ze zich al eerder 
in hun levensloop hebben bevonden. Dit geldt niet 
even sterk voor alle huishoudensposities. Figuur 2 
laat zien dat de daling van het aantal verschillen-
de leefsituaties dat vrouwen tussen 18 en 30 jaar 
hebben meegemaakt vooral komt doordat minder 
vrouwen vóór hun dertigste zijn getrouwd. Van de 
vrouwen die in 1977 zijn geboren was zestig pro-
cent vóór hun dertigste getrouwd en had al dan 
niet kinderen gekregen, tegen minder dan dertig 
procent van de vrouwen die in 1988 zijn gebo-
ren. Daarentegen hebben 20 procent meer vrou-
wen van de jongste generatie alleen gewoond. 
Ook het krijgen van kinderen zonder getrouwd te 
zijn is toegenomen, althans tot cohort 1983; voor 
latere cohorten is dit redelijk stabiel gebleven. 
Ongetrouwd samenwonen is onder alle cohorten 
ongeveer even populair: tussen 70 en 80 procent. 
Ongeveer tien procent van de vrouwen zijn vóór 
hun dertigste alleenstaande moeder geweest.

Figuur 3 laat zien dat het percentage vrouwen 
dat is teruggekeerd naar het ouderlijk huis rela-
tief sterk is toegenomen: van 8 procent bij vrou-
wen geboren in 1977 naar 18 procent bij vrouwen 
geboren in 1988. Ook was er een sterke toename 
van het percentage vrouwen dat meerdere keren 
alleen heeft gewoond en meerdere keren onge-

We onderscheiden twee indicatoren van complexiteit van levenslopen. 
In de eerste plaats het aantal verschillende huishoudensposities/leefsi-
tuaties die iemand meemaakt gedurende zijn of haar leven. Als iemand 
eerst thuis woont en dan alleen gaat wonen, is het aantal huishoudens-
posities twee. Dat blijft zo als die persoon terugkeert naar het ouderlijk 
huis. De tweede indicator, het gemiddeld aantal keer dat iemand een 
bepaalde positie/situatie meemaakt, neemt in dat geval wel toe, name-
lijk van 1 naar 1,5 (het gemiddelde van 2 keer ouderlijk huis en 1 keer 
alleen). Als de persoon daarna ongehuwd gaat samenwonen, neemt de 
eerste indicator toe van 2 naar 3, terwijl de tweede indicator daalt van 
1,5 naar 1,3 (het gemiddelde van 2 keer ouderlijk huis, 1 keer alleen en 
1 keer samenwonend).

De waarden van onze twee indicatoren zijn berekend op basis van data 
van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gebruikte data van het SSB 
bevatten gedetailleerde en anonieme informatie over de gehele bevol-
king die tussen het jaar 1995 en 2018  in Nederland heeft gewoond. 
Voor onze analyses hebben we vrouwen geselecteerd die tussen de 
jaren 1977 en 1988 zijn geboren en continu in Nederland hebben ge-
woond vanaf leeftijd 18 tot leeftijd 30. Door de verschillende huishou-
densposities van deze vrouwen door de tijd heen te volgen zijn we in 
staat geweest om hun levenslopen te reconstrueren en de indicatoren 
van levensloopcomplexiteit te berekenen.

DE BEREKENING VAN COMPLEXITEIT VAN LEVENSLOPEN

Figuur 1. Aantal verschillende leefsituaties per vrouw (a) en het gemiddeld aantal keer dat een vrouw elke ervaren leefsituatie meemaakt (b), tussen leeftijd 18 en 30, 

per cohort geboren tussen 1977 en 1988 
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Bron: eigen berekeningen (zie kader) op basis van SSB/CBS.
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trouwd heeft samengewoond. Gedaald is het per-
centage vrouwen dat vóór hun dertigste al twee 
keer getrouwd was.

Toenemende complexiteit? 
Worden de levenslopen van jonge Nederlandse 
vrouwen complexer naarmate ze later zijn gebo-
ren? Deze vraag laat zich niet eenduidig beant-
woorden. Aan de ene kant niet, want jongere 
cohorten ervaren minder nieuwe leefsituaties 
voordat ze 30 jaar worden dan oudere cohorten. 
Aan de andere kant wel, want jongere cohorten 
keren vaker terug naar reeds ervaren leefsitu-
aties. Het is de zogenaamde ‘triade’ - wonen in 
het ouderlijk huis, alleen wonen, en wonen onge-
trouwd samen zonder kinderen - die voor toe-
nemende complexiteit zorgt. Zolang men niet 
getrouwd is en geen kinderen heeft maakt men 
een steeds groter aantal transities tussen deze 
drie leefsituaties mee. Deze fase duurt langer 
onder jongere generaties omdat steeds minder 
vrouwen trouwen of kinderen krijgen voor der-
tigjarige leeftijd.

Dit roept de vraag op in hoeverre dit is toe te 
schrijven aan het gebrek aan financiële stabiliteit 
onder jongeren. De economische crisis van 2008-
2009 en de lange nasleep daarvan heeft gezorgd 
voor uitstel van huwelijken en kinderen krij-
gen onder generaties die in de jaren tachtig zijn 
geboren. Mensen blijven langer alleen wonen of 
ongetrouwd samenwonen en die situatie is vaak 
minder stabiel dan wanneer men getrouwd is of 
kinderen heeft. Financiële redenen in combina-
tie met de krapte op de woningmarkt kunnen 
ook een oorzaak zijn waarom meer jonge vrou-
wen teruggaan naar het ouderlijk huis. Ook meer 
fundamentele maatschappelijke veranderingen 
kunnen een rol spelen. Het is mogelijk dat jonge 
generaties naar meer onafhankelijkheid streven, 
langer studeren en later voor trouwen en kinde-
ren kiezen. Het streven naar meer onafhanke-
lijkheid kan ook verklaren waarom steeds meer 
vrouwen ten minste één keer alleen wonen.

Hoewel de afschaffing van de basisbeurs in 2014 
ertoe heeft geleid dat studenten langer bij hun 
ouders zijn blijven wonen, zien we dit nog niet 
terug in onze analyses want de generatie van 
1988 was al 26 jaar toen de basisbeurs werd afge-
schaft. Later uit huis gaan kan ertoe leiden dat 
jongeren minder vaak zullen terugkeren naar het 
ouderlijk huis. Dit zou leiden tot minder com-
plexe levenslopen. Het kan er ook toe leiden dat 
trouwen en kinderen krijgen tot nog hogere leef-
tijden worden uitgesteld. Hierdoor neemt de kans 
toe dat het daar helemaal niet meer van komt, 
hetgeen mogelijk tot minder stabiliteit kan leiden. 
De overgang naar volwassenheid blijft een turbu-
lente levensfase en door uitstel van trouwen en 
kinderen kan deze fase een steeds groter deel van 
het leven in beslag nemen.
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Figuur 2. Percentage vrouwen dat een leefsituatie tenminste één keer heeft meegemaakt tussen leeftijd 18 

en 30, naar leefsituatie (huishoudenspositie) en geboortecohort 
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Figuur 3. Percentage vrouwen dat terugkeert naar een eerdere leefsituatie tussen leeftijd 18 en 30, naar de 

betreffende leefsituatie (huishoudenspositie) en geboortecohort 
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