
Voorwoord

“De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen” 
is de 26ste editie van een publicatiereeks van het kenniscentrum Hoger Instituut 
voor Gezinswetenschappen (HIG) naar aanleiding van de Internationale Dag van het 
Gezin (15 mei). De publicaties zetten telkens actuele thema’s uit het gezinsbeleid in 
Vlaanderen in de kijker. 

Dit jaar brengt het HIG ‘gezinnen en wonen’ onder de aandacht. Centrale pro-
bleemstelling is “Hedendaagse gezinnen kenmerken zich door meer diversiteit, dynamiek 
en flexibiliteit. Welke uitdagingen brengt dat mee voor het wonen van gezinnen vandaag 
en morgen?”

Dit boek beschrijft demografische veranderingen, gezinstransities doorheen de 
levensloop, de flexibiliteit van gezinnen en gezinnen in een context van superdiver-
siteit. Hét gezin bestaat niet meer. 

Meer en meer kinderen en volwassenen wonen in twee huizen, vanwege een 
scheiding, een LAT-relatie, … Velen gaan na een scheiding een nieuwe partnerrelatie 
aan, met een partner die al dan niet kinderen heeft. Nieuw samengestelde gezinnen 
krijgen te maken met een wisselende gezinssamenstelling. Meer jongvolwassenen 
wonen bij hun ouders: ze blijven langer thuis wonen of komen tijdelijk weer bij hun 
ouders wonen na een periode van apart wonen. Gezinnen vinden diverse oplossin-
gen voor hun wensen omtrent flexibel samenhuizen. Dé woonvorm bestaat niet 
meer.

We vragen ons af hoe deze veranderingen binnen gezinnen samenhangen met 
veranderingen in het wonen. Hoe vormt de diversiteit en de flexibiliteit van de he-
dendaagse gezinnen de basis van nieuwe woonnoden van gezinnen? Nieuwe woon-
noden roepen op hun beurt heel wat vragen op. Krijgen gezinnen ruimte voor de 
woonvorm die ze willen? Kunnen beleidsmakers anders naar het wonen van gezin-
nen kijken?

De analyses uit deze publicatie zijn interessant voor beleidsverantwoordelijken 
die lokaal of regionaal bevoegd zijn voor gezinnen of wonen. Dit boek wil eveneens 
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de onderwijs- en onderzoekswereld en de middenveld- en belangenorganisaties die 
actief zijn rond gezinnen en wonen, inspireren. Maar ook voor (interieur)architec-
ten, stedenbouwkundigen, ruimtelijk planners, promotoren en immokantoren die 
zoeken naar flexibele en diverse woonoplossingen voor gezinnen kan dit boek een 
eyeopener zijn. 

De publicatie komt voort uit een samenwerking van medewerkers van het ken-
niscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en andere partners. In de 
eerste plaats dank aan alle auteurs voor hun inspanningen om een bijdrage te leve-
ren. Ook willen we alle deelnemers aan de voorbereidende stuurgroep en contactper-
sonen uitdrukkelijk bedanken voor hun suggesties en medewerking: Nico Bogaerts 
(Sociaal.Net/ POW vzw), Pascal De Decker (KULeuven – architectuur), Els De Vos 
(UA – architectuur), Katleen Govaert (Kind & Gezin), Eline Mechels (HIG), André 
Raemdonck (HIG/ RESOC Gent), Anne Van der Gucht (Departement WVG), Luc 
Wouters (Gezinsbond) en An Rekkers (VRP).
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