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Onze levensloop hangt sterk samen 
met onze persoonlijkheid. Zo is 
persoonlijkheid van invloed op onder 
meer het aantal vrienden en succes op 
school en op het werk, maar ook op de 
naleving van maatregelen tijdens de 
coronapandemie. Maar ontwikkelt die 
persoonlijkheid zich ook gedurende het 
leven? En waar hangt die ontwikkeling 
vanaf?

Persoonlijkheid betreft de doorsnee manier waarop iemand denkt, zich voelt en zich 
gedraagt. De een is bijvoorbeeld doorgaans erg sociaal, enigszins aanvallend en rela-
tief gesloten voor nieuwe ideeën en ervaringen, terwijl de ander doorgaans meer 
teruggetrokken, vriendelijk en open voor nieuwe ideeën en gedragingen is. Dit soort 
verschillen tussen mensen wordt vaak aangeduid met persoonlijkheidsdomeinen of 
persoonlijkheidstrekken. Er is onder psychologen nog geen overeenstemming over 
het exacte aantal persoonlijkheidstrekken, maar de meeste onderzoeksbevindingen 
wijzen in de richting van een vijf-factorenmodel. Volgens dit model kunnen vijf per-
soonlijkheidstrekken worden onderscheiden, de zogenoemde Big Five. Dit zijn open-
heid voor ervaringen, consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme. 

Bij openheid voor ervaringen (ook wel intellect genoemd) gaat het om de mate waar-
in mensen fantasievol zijn en openstaan voor veranderingen, afwijkende ideeën en 
onconventionele waarden. Consciëntieusheid (ook wel ordelijkheid) betreft eigen-
schappen als doelmatigheid, betrouwbaarheid en zelfdiscipline. Bij extraversie gaat 
het om de mate waarin mensen sociaal en energiek zijn. Vriendelijkheid (ook wel 
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De cijfers van de beschreven studie zijn afkomstig van het longitudinale Research on 
Adolescent Development and Relationships (RADAR). Het doel van dit onderzoek is om 
de ontwikkeling van jongeren beter in kaart te brengen en daarbij oog te hebben voor 
ontwikkelingen in de context van sociale relaties. Het RADAR-onderzoek is in 2005 begon-
nen toen jongeren 13 jaar waren. Inmiddels telt het onderzoek elf meetrondes, waarbij 
meetrondes een tot en met zes elk jaar hebben plaatsgevonden en de meetrondes daarna 
elke twee jaar. De jongeren die meedoen aan het onderzoek zijn geworven via middel-
bare scholen in het midden van Nederland. In totaal doen er 497 jongeren mee aan het 
onderzoek. Het onderzoek is nog lopende en biedt zodoende inzicht in een steeds langere 
ontwikkelingsperiode.

HET RADAR-ONDERZOEK

altruïsme) refereert naar hoe coöperatief en 
warm mensen zijn; mensen die hoog scoren op 
vriendelijkheid zijn bijvoorbeeld oprecht, zorg-
zaam en bescheiden. Ten slotte gaat het bij neuro-
ticisme (ook wel emotionele instabiliteit) om de 
mate waarin mensen neigen naar negatieve emo-
ties en de instabiliteit van die emoties. Iedereen 
kan op elk van de vijf factoren worden geplaatst, 
waarbij ze meer richting het hogere eind (bijvoor-
beeld extravert), het lagere eind (bijvoorbeeld 
introvert), of ergens in het midden kunnen sco-
ren. 

Puberteit en jongvolwassenheid
Er is lang gedacht dat persoonlijkheidstrekken 
stabiel zijn en niet veranderen gedurende de 
levensloop. Zo is aangetoond dat de persoonlijk-
heid van kinderen van vier jaar al kan worden 
gemeten met een soortgelijk vijf-factoren model 
(the Little Five). Ook blijken persoonlijkheids-
trekken in de jeugd goede voorspellers te zijn van 
persoonlijkheidstrekken in de volwassenheid.
Toch wordt het idee van een stabiele persoon-
lijkheid steeds meer in twijfel getrokken. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat er gedurende het 
hele leven substantiële veranderingen optreden 
in de manier waarop mensen denken, zich voelen 
en zich gedragen. Mensen worden over het alge-
meen consciëntieuzer, vriendelijker en minder 
neurotisch naarmate ze ouder worden. De ont-

wikkeling van extraversie laat een meer gemengd 
beeld zien, waarbij sommige aspecten van extra-
versie lange tijd blijven toenemen (sociale domi-
nantie) en andere aspecten juist verminderen 
(sociale vitaliteit). Deze algemene patronen van 
persoonlijkheidsontwikkeling zien we vooral in 
de eerste paar decennia van het leven, en dan 
met name tijdens de tienerjaren en jongvolwas-
senheid. Dit proces van volwassenwording wordt 
ook wel “maturatie” (maturation) genoemd.

Tijdens de puberteit en de jongvolwassenheid 
vinden er een hoop lichamelijke, maar ook soci-
ale veranderingen plaats. Zo wordt er van jonge-
ren verwacht dat zij meer gaan nadenken over 
wat zij willen in het leven, krijgen zij meer zelf-
standigheid en nemen zij langzaamaan meer 
verantwoordelijkheden op zich. Deze verande-
ringen vallen samen met het aannemen van meer 
volwassen rollen. Jongeren gaan in deze periode 
vaak hun eerste liefdesrelatie aan, krijgen voor 
het eerst een baan en gaan voor het eerst uit huis. 
Al deze factoren kunnen een rol spelen bij de 
maturatie van de persoonlijkheid.

Onderzoek onder Nederlandse jongeren lijkt 
de maturatie van persoonlijkheid te bevesti-
gen. Vorig jaar hebben wij met collega’s van 
de Universiteit van Tilburg en de Universiteit 
Utrecht gegevens geanalyseerd van een groot aan-
tal jongeren tussen de 13 en 26 jaar (zie kader). 
Uit de analyse kwam duidelijk naar voren dat er 
een ontwikkeling plaatsvindt richting een stabie-
lere en meer volwassen persoonlijkheid. Jongeren 
worden in deze levensfase gemiddeld genomen 
opener voor ervaringen, vriendelijker en minder 
extravert (zie de figuur). Deze ontwikkeling in de 
drie persoonlijkheidstrekken bedraagt ongeveer 
een half tot een heel punt op een schaal van 1 
tot 7. Dergelijke ontwikkelingen komen overeen 
met voorgaand onderzoek, dat meestal kleine en 
geleidelijke persoonlijkheidsveranderingen vindt 
gedurende een periode van meerdere jaren. Wel 
zijn deze veranderingen beperkt vergeleken met 
veranderingen die optreden in de context van 
psychotherapie. Daarbij veranderen sommige 
persoonlijkheidstrekken (vooral neuroticisme) 
namelijk sterker en sneller, wat niet verrassend 
is aangezien bepaalde therapieën daarop gericht 
zijn.

Naast de ontwikkeling richting een volwassener 
persoonlijkheid, heeft eerder onderzoek aange-
toond dat sommige jongeren een tijdelijke terug-
gang van hun maturatie doormaken. Hierbij gaat 
het om een onderbreking of een kortstondige ach-
teruitgang in de ontwikkeling richting een minder 
neurotische en meer consciëntieuze persoonlijk-
heid. Toch kwam dit niet naar voren uit de studie 
van De Moor en collega’s, mogelijk omdat zulke 
korte terugvallen minder goed zichtbaar zijn over 
een langere periode.

De rol van levensgebeurtenissen
De bovenstaande bevindingen roepen de vraag 
op waarom de persoonlijkheid gedurende de 
puberteit en jongvolwassenheid verandert. 
Enerzijds spelen biologische factoren hierbij een 
rol. Onderzoek onder tweelingen heeft laten zien 
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Persoonlijkheidsontwikkeling tijdens de puberteit en jongvolwassenheid, 2005-2018

Noot: de persoonlijkheidsscores zijn gemeten op een schaal van 1 tot en met 7.

Bron: De Moor e.a. (2022) op basis van het longitudinale surveyonderzoek ‘Research on Adolescent Development and Relationships’ (RADAR).
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dat persoonlijkheid voor ongeveer 50 procent 
erfelijk is. Tijdens de puberteit komen genen en 
bijbehorende biologische processen, zoals hor-
monale veranderingen, tot uiting. Ook ontwik-
kelen de hersenen zich nog. Deze veranderingen 
kunnen ervoor zorgen dat de persoonlijkheid in 
die jaren zijn volwassen vorm aanneemt.

Anderzijds wordt de invloed van de omgeving 
sterker naarmate we ouder worden. Zoals hier-
boven al stond aangegeven ondergaan jongeren 
tijdens de puberteit en jongvolwassenheid veel 
veranderingen in hun omgeving en nemen zij 
langzaamaan volwassen rollen op zich. Zulke 
rollen, zoals “student”, “werknemer” of “partner”, 
zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van een volwassen persoonlijkheid. Volgens het 
zogenaamde sociale investeringsprincipe ver-
eist het aannemen van een nieuwe rol namelijk 
dat mensen hun persoonlijkheid aanpassen. Van 
studenten wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij 
zich consciëntieus opstellen door goed te plan-
nen en zich te houden aan verplichtingen tegen-
over de onderwijsinstelling en medestudenten. 
Psychologen verwachten daarom dat roltransities 
en andere gebeurtenissen bijdragen aan de ont-
wikkeling van de persoonlijkheid.

Om dit idee te toetsen, richt het wetenschappe-
lijk onderzoek zich de laatste jaren meer op het 
bestuderen van transities. Jongeren worden dan 
langere tijd gevolgd, zodat er metingen plaatsvin-
den van de persoonlijkheid voor en na een tran-
sitie (bijvoorbeeld het krijgen van een baan). Tot 
verbazing van veel persoonlijkheidspsychologen 
is er tot nu toe slechts weinig bewijs dat dit soort 
transities van invloed zijn op de persoonlijkheid. 
Hetzelfde bleek uit de bovenstaande Nederlandse 
studie. Ook daar werd geen bewijs gevonden dat 
de transitie naar het hoger onderwijs of de tran-
sitie naar betaald werk gepaard ging met een 
verandering van de persoonlijkheid. Wel waren 
jongeren die de transitie naar werk doormaakten 
gemiddeld iets consciëntieuzer dan leeftijdsge-

noten die die transitie (nog) niet hadden door-
gemaakt. Dat wijst erop dat jongeren met werk 
anders zijn dan jongeren zonder werk in termen 
van consciëntieusheid.

Wanneer er wel persoonlijkheidsverandering 
gevonden wordt, zijn de effecten meestal klein, 
onzeker of op andere wijze verklaarbaar. Een 
aantal studies heeft bijvoorbeeld gevonden dat 
het begin van een nieuwe liefdesrelatie leidt tot 
een verandering van de persoonlijkheid. Toch 
gaat het daarbij om zeer beperkte effecten en 
is dit verband in andere studies niet gevonden. 
Mogelijk is er sprake van een tegenovergesteld 
effect: bepaalde persoonlijkheidstrekken kun-
nen de kans vergroten dat iemand een bepaalde 
levensgebeurtenis meemaakt. Zo hebben men-
sen met een lage score op openheid voor nieuwe 
ervaringen een grotere kans om op korte termijn 
een kindje te krijgen, waarschijnlijk omdat een 
lage score op openheid samenhangt met traditio-
nelere voorkeuren en opvattingen. 

Andere verklaringen
Spelen de levensgebeurtenissen die veel jongeren 
meemaken dan geen enkele rol bij de vorming 
van persoonlijkheid? Dit lijkt moeilijk te geloven; 
veel jonge ouders zullen bijvoorbeeld beamen 
dat het krijgen van een kindje hen als persoon 
heeft gevormd. Een mogelijke verklaring voor het 
gebrek aan bewijs is dat zulke levensgebeurtenis-
sen verandering in de persoonlijkheid teweeg-
brengen van tijdelijke aard. Zo kan het zijn dat 
jongeren tijdelijk consciëntieuzer worden als ze 
een baan krijgen, maar na een korte periode in 
die baan terugvallen op hun oude gedrag. Een 
andere verklaring is dat mensen wel beïnvloed 
worden door wat ze meemaken, maar dat de mate 
en de richting van die persoonlijkheidsverande-
ringen moeilijk te voorspellen zijn. De ervarin-
gen tijdens het begin van een studie of het krijgen 
van een eerste kind verschillen immers sterk 
van persoon tot persoon. Voor sommigen zorgt 
een nieuwe studie voor nieuwe vriendschappen 
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demodata
LEVENSTEVREDENHEID ONDER JONGEREN

Nederlandse jongeren groeien vergeleken met 

hun leeftijdgenoten uit andere landen op in een 

relatief gunstige sociale context. In onderzoek on-

der 15-jarige scholieren in 33 welvarende landen 

scoorden Nederlandse jongeren het hoogst op 

levenstevredenheid.

Bron: UNICEF (2020) en Programme for International Student  

Assessment (PISA) 2018.
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en succeservaringen, terwijl voor anderen de 
stress van nieuwe taken overweldigend kan zijn. 
Hierdoor is persoonlijkheidsverandering wellicht 
niet goed te meten.

Toekomstig onderzoek zou daarom meer moeten 
kijken naar de rol van levensgebeurtenissen bin-
nen het leven van jongeren. Daarbij is de vraag 
niet zozeer of een gebeurtenis heeft plaatsvonden 
of niet, maar welke impact deze gebeurtenis heeft 
gehad of hoe stressvol de ervaring ervan was. 
Kortom, welke factoren in de omgeving bijdra-
gen aan persoonlijkheidsontwikkeling blijft een 
belangrijke vraag voor vervolgonderzoek. 

Tegelijkertijd zijn deze bevindingen niet per se 
slecht nieuws voor jongeren die voor de keu-
ze staan om het hoger onderwijs in te stromen, 
aan een nieuwe baan te beginnen of op het punt 
staan om een andere belangrijke transitie door 
te maken. Iedere jongere ontwikkelt zich op zijn 
of haar eigen manier en het staat niet vast hoe 
een levensgebeurtenis van invloed is op iemands 
doen en laten. Waarschijnlijk hebben we ook zélf 
invloed op hoe we veranderen. Verscheidene stu-
dies laten namelijk zien dat mensen door mid-
del van kleine interventies hun persoonlijkheid 
kunnen bijsturen in de richting van bijvoorbeeld 
meer consciëntieusheid of meer vriendelijkheid. 
Jongeren – en mensen in het algemeen – zijn dus 

geen passieve ontvangers van hun omgeving, 
maar hebben ook enige controle over de ontwik-
keling van hun persoonlijkheid.

Lisanne de Moor, Tilburg University, 

E.L.deMoor@tilburguniversity.edu

Manon van Scheppingen, Tilburg University, 

M.A.vanScheppingen@tilburguniversity.edu
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De afgelopen jaren zijn veel kinderen van immi-
granten volwassen geworden. We noemen deze 
in Nederland geboren groep ook wel de tweede 
generatie. Het gaat daarbij vooral om kinderen 
van voormalige gastarbeiders en postkoloniale 
immigranten. Veel van hen hebben de afgelo-
pen jaren hun eerste partner gevonden. Daarom 
krijgen de relatievorming en -beëindiging van de 
tweede generatie op dit moment ook de aandacht 
van onderzoekers. Tot nu toe heeft onderzoek 
zich vooral gericht op hoe de relatievorming van 
de tweede generatie verschilt van eerste genera-
tie migranten en de bevolking zonder migratie-
achtergrond. De tweede generatie is echter een 
diverse groep die bovendien snel verandert. We 
kunnen daarom verwachten dat er ook binnen 
de tweede generatie grote verschillen bestaan in 
relatievorming en -beëindiging. Welke patronen 
zijn er? En hoe hangt dit samen met het opgroei-
en in twee (of meer) culturen? 

Vaak wordt aangenomen dat kinderen van immigranten op jonge leeftijd trouwen zonder eerst samen 
te wonen of te daten, en dat hun partner dezelfde herkomst heeft. Dit is echter een te beperkt beeld van 
relatievorming en -beëindiging van deze zogenoemde tweede generatie. Welke verschillen zijn er tussen en 
binnen herkomstgroepen en hoe variëren partnerkeuze en type relaties?

Diversiteit in partnerrelaties van 
kinderen van immigranten

GUSTA WACHTER

Foto: Pablo Heimplatz / Unsplash
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en wanneer. Normen omtrent relatievorming en 
-beëindiging verschillen immers niet alleen tussen 
landen maar ook binnen landen. Normen veran-
deren bovendien ook met de tijd. Zo was het in 
Nederland tot de jaren 60 normaal om op jonge 
leeftijd te trouwen zonder eerst samen te wonen. 
Ook was het ongebruikelijk om te scheiden. 
Samenwonen is tegenwoordig echter heel normaal 
en veel relaties eindigen na verloop van tijd weer. 

5

Bi-culturele socialisatie en relatievorming
De sociale context waarin iemand opgroeit en 
zich begeeft beïnvloedt de normen en gebruiken 
rond relatievorming en -beëindiging. Dit noe-
men we ook wel socialisatie. Al op jonge leeftijd 
leren kinderen welk gedrag geaccepteerd wordt 
en de voorkeur heeft. Dat leren ze zowel van hun 
ouders en familie als van anderen, zoals vrienden, 
kennissen en buurtgenoten. Deels worden deze 
normen en gebruiken overgebracht door middel 
van directe communicatie. Maar we leren nor-
men ook door te kijken naar wat anderen doen. 
Sommigen zullen van hun familie voornamelijk 
meekrijgen dat het huwelijk van groot belang is, 
terwijl anderen opgroeien met ongehuwd samen-
wonen als de norm. Maar wat als de normen en 
gebruiken die mensen meekrijgen verschillen 
per plek? Kinderen van migranten krijgen thuis 
mogelijk andere normen mee over relatievorming 
dan kinderen in een omgeving waar mensen zon-
der migratieachtergrond in de meerderheid zijn. 
Sociale normen verschillen immers naar her-
komst. Kortom, socialisatie binnen meerdere cul-
turen (bi-culturele socialisatie) kan van belang zijn 
voor het ontstaan van diversiteit in relatievorming 
binnen de tweede generatie. En het is mogelijk ook 
van invloed op de verschillen tussen groepen, bin-
nen groepen en in partnerkeuze en type relatie. 

Relatievorming en partnerkeuze verschilt 
tussen groepen
Normen omtrent relatievorming verschillen 
naar het land van herkomst van de ouders. In 
bijvoorbeeld de Turkse en de Marokkaanse cul-
tuur neemt het huwelijk een belangrijke plaats 
in. In Suriname en de Antillen is het daarente-
gen niet ongewoon om (eerst een tijd) ongehuwd 
samen te wonen. Deze verschillen naar herkomst 
zien we terug in de relatievorming van de twee-
de generatie. Figuur 1 laat de kans op een direct 
huwelijk (zonder eerst samen te wonen) en een 
ongehuwde samenwoonrelatie zien per leeftijd. 
De kans om direct te trouwen is voor de Turkse 
en Marokkaanse tweede generatie op elke leef-
tijd een stuk groter dan voor leeftijdsgenoten 
zonder migratieachtergrond. Ook komt onge-
huwd samenwonen onder deze twee groepen 
een stuk minder vaak voor. Onder de Surinaamse 
en Antilliaanse tweede generatie daarentegen is 
ongehuwd samenwonen wel gebruikelijk, net als 
in het land van herkomst van de ouders. Maar ook 
groepen die een vergelijkbare migratiegeschiede-
nis delen blijken wel degelijk van elkaar te ver-
schillen. Zo trouwt de Turkse tweede generatie op 
jongere leeftijd dan de Marokkaanse tweede gene-
ratie. Ook qua partnerkeuze zijn er verschillen 
(niet in de figuur). De Antilliaanse tweede gene-
ratie heeft bijvoorbeeld vaker een partner met 
een Nederlandse achtergrond dan de Surinaamse 
tweede generatie. Relaties tussen personen met 
dezelfde tweede generatie migratieachtergrond 
komen daarentegen weer een stuk minder vaak 
voor onder de Antilliaanse tweede generatie. 

Waar en wanneer iemand opgroeit  
doet ertoe 
Naast verschillen tussen herkomstgroepen zijn er 
ook verschillen binnen herkomstgroepen, afhan-
kelijk van waar in Nederland mensen opgroeien 

De meeste resultaten in dit artikel zijn gebaseerd op registerdata van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (Sociaal Statistische Bestanden). De relatievorming en -beëin-
diging is onderzocht voor iedereen geboren in Nederland tussen 1980 en 1995. Mensen 
zijn gevolgd tot eind 2017 en zijn dus tussen de 21 en 37 jaar oud aan het einde van de 
observatieperiode. Deze data bevatten gedetailleerde informatie over ongehuwd sa-
menwonen en trouwen alsmede over verschillende achtergrondkenmerken. Voor het 
onderzoek naar dating-relaties onder de Turkse tweede generatie is gebruik gemaakt 
van surveyonderzoek in vijf Europese landen (The Integration of the Second Generation 
in Europe oftewel ‘TIES’). De steekproef voor Nederland hierin was met 119 responden-
ten gering. De percentages over dating-relaties geven slechts aan dat er diversiteit in 
partnerkeuze is en dat er meer onderzoek nodig is naar daten. Hier kunnen nog geen 
harde conclusies uit getrokken worden. Zie voor meer informatie over de databronnen 
Wachter (2022). 

DATABRONNEN 

Figuur 1. De kans dat iemand voor het eerst ongehuwd gaat samenwonen of (direct) gaat trouwen naar 

leeftijd en (tweede generatie) herkomst voor geboortecohort 1986

Noot: de kansen zijn berekend als hazard rates.

Bron: CBS – SSB/Wachter (2022).
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Om dit soort veranderingen te onderzoeken 
kunnen we geboortecohorten met elkaar verge-
lijken (zie figuur 2). Wanneer we dit doen voor 
de Turkse en Marokkaanse tweede generatie 
dan zien we grote veranderingen in de leeftijd 
waarop zij voor het eerst trouwen tussen geboor-
tecohorten 1980, 1985 en 1990. Vooral op zeer 
jonge leeftijd (jonger dan 21) is trouwen niet lan-
ger gebruikelijk voor de Turkse en Marokkaanse 
tweede generatie. Deze verandering verloopt 
met name voor de Turkse tweede generatie snel. 
Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat 
zij over het algemeen jonger trouwen dan de 
Marokkaanse tweede generatie en er dus meer 
ruimte is voor verandering. De huwelijksleeftijd 
van leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond 
ligt al jaren een stuk hoger en verandert min-
der sterk. Het verschil tussen de Turkse tweede 
generatie en leeftijdsgenoten zonder migratie-
achtergrond is daardoor kleiner in de jongere 
geboortecohorten. Ook de Marokkaanse tweede 
generatie stelt het huwelijk uit, maar het verschil 
met leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond 
neemt niet verder af. Ook onder mannen wordt 
het huwelijk uitgesteld, maar zij trouwen over het 
algemeen op latere leeftijd dan vrouwen.

Normen en gedrag verschillen niet alleen naar 
geboortecohort, maar ook naar woonplaats. 
Het valt te verwachten dat de bevolkingssamen-
stelling van een woonplaats invloed heeft op de 

socialisatie met betrekking tot relatievorming. 
De relatievorming van de tweede generatie zal 
naar verwachting meer lijken op de relatievor-
ming van personen zonder migratieachtergrond 
naarmate men opgroeit tussen meer buren zon-
der migratieachtergrond. Uit de onderzoeks-
resultaten blijkt inderdaad dat er een relatie is 
tussen de samenstelling van de buurt waarin 
men opgroeit en de relaties die men als volwas-
sene aangaat. Wel komt dit per herkomstgroep op 
een verschillende manier tot uiting. Zo zien we 
dat de Surinaamse tweede generatie op jongere 
leeftijd ongehuwd gaat samenwonen als men is 
opgegroeid in buurten waar veel mensen zonder 
migratieachtergrond wonen. De Turkse tweede 
generatie stelt in dat geval juist het huwelijk uit. 
Voor de Marokkaanse tweede generatie blijkt dat 
de kans om eerst ongehuwd te gaan samenwo-
nen in plaats van direct te trouwen groter wordt 
naarmate ze opgroeien tussen meer buren zonder 
migratieachtergrond. 

Partners uit diverse herkomstlanden
Naast verschillen tussen en binnen herkomst-
groepen is er gekeken naar de herkomst van 
partners en het land waar zij wonen. Vaak wordt 
hierbij alleen een vergelijking gemaakt tussen 
huwelijken met partners binnen dezelfde her-
komstgroep en huwelijken met partners zonder 
migratieachtergrond. Dit onderscheid is echter te 
eenvoudig, omdat het geen recht doet aan de ver-
scheidenheid aan partnerkeuzes en soorten rela-
ties. Als we bijvoorbeeld specifiek kijken naar 
dating-relaties (verkering) blijkt de Turkse twee-
de generatie verschillende soorten ‘Turkse’ part-
ners te hebben. Sommige van hun partners zijn 
in Turkije geboren maar wonen nu in Nederland 
(eerste generatie, 9%), anderen zijn in Turkije 
geboren en wonen daar nog steeds (transnati-
onale partners, 12%) en weer anderen hebben 
Turkse ouders maar zijn in Nederland geboren 
(tweede generatie, 39%). Daarnaast hebben som-
migen een partner zonder Turkse achtergrond: 
ofwel iemand zonder migratieachtergrond (28%) 

6

Figuur 2. Het cumulatieve percentage vrouwen en mannen dat ooit getrouwd is naar leeftijd, herkomst en geboortecohort 

Bron: CBS – SSB/Wachter (2022).
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Cursus lokale bevolkingsprognoses 
Het NIDI en het Population Research Centre van de Rijksuniversiteit Groningen organiseren 
ook dit jaar in mei weer een cursus lokale bevolkingsprognoses. Demografische prognoses 
zijn heel belangrijk voor gemeenten en provincies, maar er bestaat behoefte aan meer tech-
nische en inhoudelijke kennis op dit gebied. Deze cursus wil dit hiaat opvullen. 
In vijf middagen in mei worden de beginselen van het maken van een lokale bevolkings-
prognose uitgelegd en wordt, met behulp van gegevens van de eigen gemeente of pro-
vincie, een prognose gemaakt in Excel. Zie voor meer informatie de website van het NIDI: 
www.nidi.nl/cursus-lokale-bevolkingsprognoses
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ofwel iemand met een andere migratieachter-
grond (12%). 

Vaak wordt de groep partners met een ‘andere 
migratieachtergrond’ niet verder uitgesplitst en 
als één groep ‘overige’ bestempeld. Het is voor de 
tweede generatie echter steeds gebruikelijker om 
een huwelijkspartner te vinden met een andere 
migratieachtergrond dan zijzelf. Daarbij vallen 
drie patronen op. Ten eerste blijken huwelijks-
partners met een andere migratiegrond vaak tot 
één van de vier andere grote herkomstgroepen 
(Turks, Surinaams, Marokkaans of Antilliaans) 
te behoren. Dit toont het belang van groeps-
grootte bij het vinden van een partner. Ten twee-
de delen huwelijkspartners die niet tot dezelfde 
herkomstgroep behoren vaak wel een culturele 
en religieuze achtergrond. Zo zijn ‘overige’ huwe-
lijkspartners van de Turkse tweede generatie rela-
tief vaak van Irakese herkomst en zijn ‘overige’ 
huwelijkspartners van de Surinaamse tweede 
generatie vaak van Indiase herkomst. Ten slotte 
komen ‘overige’ huwelijkspartners relatief vaak 
uit onze buurlanden. Ook in die groep blijken 
sommigen zelf tot de tweede generatie te horen. 
Dit wijst in de richting van Europese huwelijks-
migratie voor de tweede generatie. 

Ten slotte laten de resultaten van het onder-
zoek zien dat partnerkeuze samenhangt met 
de kans op het beëindigen van een relatie. 
Samenwoonrelaties tussen twee partners zon-
der migratieachtergrond zijn het meest sta-
biel. Daarnaast gaan samenwoonrelaties tussen 
personen met een Surinaamse of Antilliaanse 
migratieachtergrond en mensen zonder migra-
tieachtergrond minder snel uit elkaar dan 
samenwoonrelaties tussen partners met dezelfde 
Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond. 
(zie figuur 3). Het lijkt er voor deze groepen 
dus op dat de kans om uit elkaar te gaan kleiner 
wordt wanneer één partner geen migratieachter-
grond heeft. Omdat ongehuwd samenwonen bin-
nen de Turkse en Marokkaanse tweede generatie 

nog weinig voorkomt is dit niet voor deze groe-
pen bekeken. 

Dé tweede generatie bestaat niet
De gepresenteerde resultaten tonen een grote 
diversiteit wat betreft relatievorming en -beëin-
diging binnen de tweede generatie in Nederland. 
Vier conclusies kunnen hieruit getrokken wor-
den. Ten eerste is het van belang dat onderzoek 
naar relatievorming en -beëindiging van de twee-
de generatie onderscheid maakt tussen specifieke 
herkomstgroepen. Dat geldt ook wanneer deze 
qua migratiegeschiedenis (met betrekking tot bij-
voorbeeld gastarbeid of dekolonisatie) op elkaar 
lijken. Ten tweede wordt de relatievorming van 
de tweede generatie beïnvloedt door waar en 
wanneer men opgroeit. Er is niet één homogene 
tweede generatie die vergeleken kan worden met 
de eerste generatie of met mensen zonder migra-
tieachtergrond. Ten derde is het belangrijk om 
een brede kijk te hebben op relatievorming van de 
tweede generatie omdat ook binnen deze groep 
verschillende type relaties voorkomen. Ten slotte 
maken de voorgaande bevindingen duidelijk dat 
het belangrijk is om partnerkeuze ook vanuit een 
breed perspectief te bekijken. Het onderscheid 
tussen alleen relaties buiten en relaties binnen 
de eigen herkomstgroep doet geen recht aan de 
verscheidenheid aan partnerkeuzes. De grenzen 
van wie er tot de eigen herkomstgroep behoort 
zijn diffuus en vervagen steeds meer met de toe-
nemende diversiteit in de Nederlandse samenle-
ving. 

Dit artikel is gebaseerd op mijn proefschrift getiteld “Partne-

ring patterns: Diversity in union formation and union disso-

lution among the children of immigrants” (Wachter, 2022).

Gusta Wachter, NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit 

Groningen, e-mail: wachter@nidi.nl

Figuur 3. Percentage ongehuwde samenwoonrelaties die nog bij elkaar zijn naar combinatie van herkomst van beide partners (sinds de start van de relatie)

Bron: CBS – SSB/Wachter (2022).
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Uit eerder NIDI-onderzoek blijkt dat veel 
oudere werknemers door hun partner worden 
aangespoord om eerder te stoppen met wer-
ken. Dit laatste is vooral het geval als de part-
ner zich zorgen maakt over de gezondheid van 
de werknemer. Maar wat gebeurt er met die 
zorgen van de partner na de pensionering?
Uit het NIDI Pensioen Panel (zie kader) blijkt 
dat de zorgen van de partner over de gezond-
heid licht afnemen na pensionering terwijl er 
bijna geen veranderingen te zien zijn in de daad-
werkelijke gezondheid van de werknemer. Toch 
is ook na de pensionering nog ruim een derde 
(34%) van de partners bezorgd. Dat er een rela-
tie is met de algemene gezondheid van de recent 
gepensioneerde zal geen verbazing wekken. 
Van de gepensioneerden die hun eigen gezond-
heid als slecht of erg slecht beoordelen, maakt 73 
procent van de partners zich zorgen. Wanneer 
we inzoomen op specifieke aandoeningen, dan 
blijken vooral diabetes en psychische klach-
ten meer aanleiding te geven tot zorgen dan bij 

voorbeeld artritis en hart- en vaatziekten. Maar 
ook van de groep die de eigen gezondheid als 
goed of zeer goed beoordeelt, maakt een aan-
zienlijk deel van de partners zich zorgen (27%). 
Aanpassingsproblemen lijken hierbij een rol te 
spelen. Van de gepensioneerden geeft 17 procent 
aan moeite te hebben zich aan te passen aan een 
leven zonder werk. Gepensioneerden met aan-
passingsproblemen missen vooral de sociale con-
tacten (55%), het werk in het algemeen (44%) en 
het gevoel productief te zijn (44%). Als er sprake 
is van aanpassingsproblemen bij de gepensio-
neerde, maakt 50 procent van de partners zich 
zorgen. Als er geen aanpassingsproblemen zijn 
is dat 31 procent. Wanneer mensen met pensi-
oen gaan nemen de zorgen over hun gezondheid 
over het algemeen licht af bij de partner, maar 
niet bij alle partners. Vooral bij gepensioneerden 
die kampen met gezondheidsproblemen of die 
moeite hebben met het aanpassen aan de pensio-
nering, blijft een groep partners bezorgd. 
Een ruime meerderheid van de gepensioneerden 

Eén op de drie partners bezorgd 
over gezondheid van de recent-
gepensioneerde

Pensioneringsbeslissingen kunnen niet worden losgezien van de 
gezondheid van een werknemer. Veel oudere werknemers kampen met 
gezondheidsklachten die mede leiden tot een eerder vertrek van de 
arbeidsmarkt. Pensioen is echter geen puur individuele aangelegenheid. 
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heeft geen gezondheids- of aanpassingspro-
blemen. De overgang van werk naar pensi-
oen lijkt voor de meeste oudere werknemers 
dus goed te verlopen. Mede hierdoor is er 
echter relatief weinig aandacht voor gepen-
sioneerden waarvoor dit proces moeizamer 
verloopt. Dit kan zich uiten in verminderd 
welbevinden. Bezorgdheid van de partner 
kan hier een belangrijke signaalfunctie heb-
ben. 

Katharina Runge, NIDI-KNAW/

Rijksuniversiteit Groningen en UMCG,  

e-mail: runge@nidi.nl

Hanna van Solinge, NIDI-KNAW/ 
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e-mail: solinge@nidi.nl
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Percentage partners van recent gepensioneerden dat zich zorgen maakt over de gezondheid van de gepensio-

neerde, onderscheiden naar of de gepensioneerde zelf wel of geen gezondheids- of aanpassingsproblemen heeft 

gerapporteerd

Bron: NIDI Pensioen Panel (2015-2018).
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