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oor de vergrijzing van de sa-
menleving neemt het aandeel
ouderen in stijgende lijn toe.
2010 was een kanteljaar: de eer-

ste babyboomers bereikten de pensi-
oenleeftijd. Vanaf dit jaar zal de
vergrijzing in sneltempo stijgen en de
maatschappelijke agenda voor enkele
decennia bepalen. De relatief ouder
wordende bevolking zorgt ervoor dat
het beleid vanuit verschillende niveaus
inzet op de solidariteit tussen de gene-
raties. Naast het pensioendebat wordt
2012 dan ook gekleurd door het Euro-
pees jaar van ‘actief ouder worden en
de solidariteit tussen de generaties’.
De Europese beleidsmakers willen het
thema van intergenerationele solidari-
teit onder de aandacht brengen en na-
denken over toekomstgerichte
beleidssporen die generaties binden
en niet scheiden.
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De afgelopen decen-

nia is het aantal ge-

neraties samen in

leven nog nooit zo

groot geweest.

Waarom zou intergenerationele solida-
riteit een probleem zijn? 
Is het vergrijzen van de bevolking de enige
reden om een Europees jaar te organiseren
rond intergenerationele solidariteit? Het
werkt zeker inspirerend maar een compo-
nent die ook een belangrijke rol speelt is de
sterke wijziging van de gezinssamenstelling
en de daarbij horende intergenerationele fa-
milierelaties. Niet alleen de veroudering
maar ook de individualisering van onze sa-
menleving en de daaruit voortvloeiende wij-
zigingen in relatievormen hebben een sterke
impact op het hedendaagse familieleven.
Vaak rijst de vraag of al deze veranderingen
geen negatieve impact hebben op de soli-
dariteit binnen de familie. Doemdenkers
waarschuwen ons voor de totale ineenstor-
ting van een eeuwenoud solidair familiesys-
teem en vatten dat onder de wat
apocalyptische term ‘het einde van de fami-
lie’. Maar is de soep werkelijk zo heet? 

Omdat we als bevolking langer leven, is het
ook heel normaal geworden dat meerdere
generaties naast elkaar in leven zijn. De af-
gelopen decennia is het aantal generaties
samen in leven nog nooit zo groot geweest.
De tijd dat mensen tijdens hun levensloop
doorbrengen als grootouder of zelfs over-
grootouder was nog nooit zo lang. Naast
die toename in aantal generaties, heeft het
dalende kinderaantal er bovendien voor ge-
zorgd dat het gemiddeld aantal kinderen
binnen elke generatie afnam. 

Maar ook in haar woonvorm kende de fami-
lie sterke veranderingen. Zo nam het aantal

huishoudens waarin meerdere generaties
samenwonen af. Dit zorgde onder meer
voor een toename van het aandeel alleen-
wonende ouderen. Die evolutie is op zich
een grond van bezorgdheid. Families zou-
den de zorg voor elkaar niet meer opnemen
(De Koker, Jacobs, & Lodewijckx, 2007).
Dat de arbeidsmarktparticipatie van vrou-
wen tijdens dezelfde periode toenam,
voedde deze bezorgdheid. Vrouwen nemen
immers traditioneel binnen families de zor-
gende rol op zich. Deze rol zou in het ge-
drang komen door hun toenemende
arbeidsmarktparticipatie. 

Het goede nieuws is dat deze bezorgdheid
onterecht blijkt. Verschillende onderzoeken
weerlegden het denkspoor van een totale
teloorgang van de intergenerationele solida-
riteit. De opkomst van de welvaartsstaat

Wat is intergenerationele solidariteit?
De familie vormt één van de belangrijkste
plaatsen waarbinnen intergenerationele so-
lidariteit vorm krijgt. In deze bijdrage probe-
ren we het wetenschappelijk denken over
intergenerationele solidariteit kort te schet-
sen en de veranderende rol van families
doorheen de jaren een plaats te geven. We
beginnen daarbij met het omschrijven van
het thema. Het is immers niet mogelijk om
intergenerationele solidariteit onder één
kleine paraplu te vangen. Intergenerationele
solidariteit is een begrip met verschillende
lagen en betekenissen. De Amerikaanse au-
teurs Bengtson & Roberts (1991) omschrij-
ven het begrip als volgt: “een manier om het
gedrag en de emoties die gepaard gaan
met de interactie, cohesie, gevoelens en
steun tussen ouders en hun kinderen,
grootouders en hun (achter)kleinkinderen,
doorheen hun relaties op lange termijn weer
te geven”. Deze definitie geeft aan dat soli-
dariteit een combinatie is van gevoelens
(emoties) én gedrag. Een tweede cruciaal
element is dat het uiteraard om generaties
moet gaan. Er zijn vele vormen van solidari-
teit maar hier gaat het expliciet om relaties
tussen familieleden. Er valt ook veel te zeg-
gen over het idee van ‘generatie’ maar
Bengtson & Roberts houden het op de klas-
sieke generaties van grootouders, kinderen
en kleinkinderen. Tot slot is er sprake van
lange termijn. De gevoelens en daden van
wederzijdse betrokkenheid manifesteren
zich niet op enkele weken of tijdens één te-
levisie-uitzending maar gedurende een
lange periode. Intergenerationele solidariteit
is een kwestie van verbonden levenslopen. 

“ “
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Bijna 60 procent
van de Belgische
50-plussers staat
wel eens in voor 
de opvang van
zijn/haar klein -
kinderen; bijna 50
procent doet dit
wekelijks.

kennen op eenzaamheid. Wat steunverle-
ning betreft, moeten ze bovendien vaker re-
kenen op horizontale banden (bijvoorbeeld
met broers of zussen). Het aantal potentiële
steunverleners waar ze op kunnen rekenen
ligt gemiddeld lager (Heylen, 2011).

Op- en neerwaarts gaat de stroom 
Intergenerationele steun heeft duizend-en-
een gezichten. Net zoals wij tot nu toe
deden, wordt intergenerationele steun vaak
verengd tot opwaartse steun, namelijk de
zorg voor ouders op leeftijd die niet meer
verder kunnen. Het is belangrijk om in een
dossier over intergenerationele steun te be-
nadrukken dat het concept veel meer om-
helst dan enkel ouderenzorg. De steun loopt
bovendien verre van alleen opwaarts. 

Volwassen kinderen zijn weliswaar, naast de
partner, één van de belangrijkste mantelzor-
gers wanneer het op de zorg voor ouderen
neerkomt. De oudere generaties zijn echter
ook belangrijke steunverleners. In de eerste
plaats is opvoeden al een vorm van interge-
nerationele solidariteit. Maar ook de oudere
generaties verlenen steun aan de jongere
generaties. Financiële steun bijvoorbeeld, bij
de aankoop van een woning. Een tweede
vorm van neerwaartse hulp is de opvang
van kleinkinderen. Zo staat bijna 60 procent
van de Belgische 50-plussers wel eens in
voor de opvang van zijn/haar kleinkinderen;
bijna 50 procent doet dit op wekelijkse basis
(Igel & Szydlik, 2011). Die grootouder zal
misschien niet voltijds voor de kleinkinderen
zorgen maar de steun voor het jonge gezin
is er daarom niet minder welkom door. 

Veranderende relatievormen 
De toename in echtscheiding, hertrouw en
alleenstaande ouders resulteerde er boven-
dien in dat gezinsvormen vandaag niet meer
te vatten zijn onder de noemer van het kern-
gezin. Dit heeft niet alleen implicaties voor
het gezinsleven op zich, maar ook voor de
relaties tussen de verschillende generaties
binnen de familie. Stiefouders of -kinderen
komen steeds vaker voor. Vaak heerst er
nog onduidelijkheid over de invulling van de
rollen binnen deze families. Welke verplich-
tingen en verantwoordelijkheden heeft een

maakt dat ouderen voor zorg beroep kun-
nen doen op professionele zorg, vaak in
combinatie met zorg door familieleden. Ook
de toename van het aandeel alleenwonende
ouderen hoeft niet noodzakelijk problema-
tisch te zijn. Immers, ook ouderen sprongen
mee op de kar van individualisering. De
wens om op latere leeftijd zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen, vormt een ui-
ting van deze wens tot meer autonomie. 

Dat het gemiddeld aantal gezinsleden bin-
nen één generatie afnam, hoeft bovendien
ook niet nefast te zijn voor de zorg voor ou-
deren. Onderzoek toont immers aan dat
een kleiner aantal kinderen net de kans op
informele zorg doet toenemen (Herlofson &
Hagestad, 2001). Ook het feit dat verschil-
lende generaties minder vaak onder één
dak leven, is niet noodzakelijk negatief voor
de onderlinge contacten. De contactfre-
quentie met kinderen of kleinkinderen ligt
nog steeds hoog bij ouderen. De eenzaam-
heid nam bovendien niet toe binnen de ou-
dere generaties (Heylen & Mortelmans,
2009). 

Hierbij mogen we echter niet uit het oog ver-
liezen dat niet iedereen intergenerationele
relaties ter beschikking heeft. Zo weten we
dat kinderloze ouderen een hoger risico
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grootouder bijvoorbeeld ten aanzien van
een stiefkleinkind? En gaat het zakcentje
met Nieuwjaar in gelijke mate naar het eigen
(biologische) kleinkind en het niet-biologi-
sche kleinkind? 

Nieuwe gezinsvormen in de middengeneratie
betekenen echter niet noodzakelijk een af-
name van intergenerationele steun. Bijna 60
procent van de alleenstaande gescheiden
mannen met kinderen jonger dan 13 jaar krij-
gen bij de kinderopvang hulp van hun ouders.
Deze percentages liggen significant hoger
dan bij gehuwde of gescheiden mannen met
een nieuwe partner. Ook woont bijna één op
tien van de Vlaamse alleenstaande geschei-
den mannen samen met zijn ouders. Voor al-
leenstaande gescheiden vrouwen geldt dat
ze vaker financiële steun van hun ouders krij-
gen. Wat het geven van steun aan ouders be-
treft, bestaat er bovendien weinig of geen
verschil naar de burgerlijke staat van het vol-
wassen kind (Mortelmans & Corijn, 2011;
Mortelmans et al., 2011). 

Maar ook binnen de oudere generaties komen
nieuwe relatievormen steeds vaker voor. Zo
nam het aandeel gescheiden ouderen afgelo-
pen decennia sterk toe. Een scheiding binnen
de oudergeneratie zou een negatieve impact
hebben op de kwaliteit van intergenerationele
relaties, vooral ten aanzien van de vader. Cij-

fers voor Vlaanderen tonen echter dat er, wat
het ontvangen van steun betreft, weinig ver-
schillen bestaan naar partnerstatus van de ou-
dere generatie. Wel krijgen opvallend meer
alleenstaande gescheiden vrouwen praktische
hulp van hun volwassen kinderen (Mortelmans
et al., 2011). 

Roestvrije banden
Dat familierelaties afgelopen decennia
sterke veranderingen kenden, staat als een
paal boven water. Dit heeft logischerwijze
ook implicaties voor de vorm en invulling
van intergenerationele solidariteit binnen de
familie. Hierbij is het van belang te bena-
drukken dat deze veranderingen niet nood-
zakelijk negatief zijn voor de
intergenerationele solidariteit. Ouders en

volwassen kinderen, grootouders en klein-
kinderen steunen nog vaak op elkaar, ook
binnen nieuwe gezinsvormen. De steun en
hulp tussen familieleden verandert voortdu-
rend van vorm, soms in de meest verras-
sende gedaanten zoals een kleinzoon die
een Facebook-account opzet voor opa of
de grootmoeder die een leesmoeder wordt
in het eerste leerjaar. Mensen zijn geïndivi-
dualiseerd en familiebanden zijn solidair ge-
bleven. We zullen onze samenleving zien
verouderen maar die solidaire banden zullen
naar ons gevoel niet roesten. 
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Solidaire banden 
tussen generaties 
zullen niet roesten.“ “


