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Zoals het klokje thuis �kt.

Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders.
ISBN 978-90-441-3427-8 • 218 p. • € 24,50
Samenhuizen met volwassen kinderen: voor veel gezinnen is dit
– al dan niet �jdelijk – een realiteit. Sommige kinderen blijven in
Hotel Mama wonen, anderen komen als boemerangkinderen �jdelijk inwonen na een scheiding. Mensen van middelbare lee�ijd
kiezen er soms voor om te gaan samenwonen met hun bejaarde
ouders of hun volwassen kinderen die een beperking hebben, om
voor hen te zorgen.
Onderzoekers van het kenniscentrum Hoger Ins�tuut voor Gezinswetenschappen (Odisee) maakten samen met partners een
analyse van verschillende vormen van ‘samenhuizen’ van ouders
met volwassen kinderen. De auteurs gaan in op de uitdagingen
en doen concrete aanbevelingen om dit te ondersteunen en te
op�maliseren. Sommige vormen van samenhuizen met volwassen
kinderen en ouders zijn vandaag al wijdverspreid. Andere kunnen
in de toekomst misschien een antwoord bieden op vragen die een
vergrijzende en zorgzame samenleving ons stelt.
Dit boek is een inspira�ebron voor iedereen die professioneel,
beleidsma�g of persoonlijk te maken hee� met samenhuizen van
volwassen kinderen en hun ouders.
Dirk Luyten is doctor in de sociale wetenschappen en master in
de stedenbouw en ruimtelijke planning, is lector gezinsbeleid aan
de opleiding gezinswetenschappen (Odisee) en onderzoeker bij
het kenniscentrum Hoger Ins�tuut voor Gezinswetenschappen
(Odisee). Hij is zelfstandig beleidsadviseur woonbeleid (Studio
Beleid).
Kathleen Emmery is master in de criminologie en coördinator van
het kenniscentrum Hoger Ins�tuut voor Gezinswetenschappen
(Odisee). Ze doceert recht aan de opleiding gezinswetenschappen
(Odisee) en doet onderzoek naar gezinsbeleid in Vlaanderen.
Eline Mechels is master in de sociologie en stafmedewerker aan
het kenniscentrum Hoger Ins�tuut voor Gezinswetenschappen
(Odisee).
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Miet Timmers

Genera�es
onder één dak

ISBN 978-90-441-2691-4 • 218 p. • € 27,- • geïllustreerd
Meergenera�ewonen zit in de li�. Steeds vaker delen twee of
zelfs drie genera�es een woning. De voordelen zijn duidelijk:
een gra�s babysit en boodschappendienst, een buﬀer tegen
eenzaamheid, een warme zorg in moeilijke �jden. Maar er
zijn ook risico’s: minder privacy, een zorglast die te zwaar kan
worden, …
Dit boek bespreekt uitgebreid alle aspecten van meergenera�ewonen: de ﬁnanciële aspecten (naar Belgisch recht), zorgen
voor elkaar, omgaan met conﬂicten … Het bevat waardevolle
juridische en ﬁscale informa�e en gee� concrete �ps om
zaken samen te bespreken en aan te pakken. Bovendien delen
twin�g gezinnen hun ervaringen over deze vorm van wonen.
Hun getuigenissen zijn gebaseerd op interviews met studenten
gezinswetenschappen. Het boek is een gids voor iedereen die
overweegt om met meer genera�es onder één dak te gaan
leven.
Wat vind je in het boek?
- Alles over de woning. Hoe regel je de eigendom van de
woning? Woon je best in een ééngezins- of een meergezinswoning? Welke mogelijkheden biedt het zorgwonen? Wat zijn
architectuur�ps voor meergenera�ewoningen?
- Alles over zorgen voor elkaar. Hoe zorg je voor privacy, voor
(klein)kinderen, voor ouder wordende ouders, voor jezelf?
- Alles over de ﬁnancies. Hoe verdeel je de kosten? Welke
invloed hee� meergenera�ewonen op pensioenen en vervangingsinkomens? Welke ﬁnanciële en ﬁscale mogelijkheden zijn
er?
- Modeldocumenten te downloaden.
Miet Timmers is docent in de opleiding Gezinswetenschappen
van de Odisee Hogeschool in Brussel en erkend bemiddelaar.
Ze verdiept zich in het samenspel tussen genera�es in families
en organisa�es.
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