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Wat gaat er gebeuren? 
Diepgaande en partijbrede ledenraadpleging via de zgn. Fonteinavonden. 

Wat zijn Fonteinavonden? 
Debatbijeenkomsten waar de leden kunnen kiezen welke voorstellen voor partij 
vernieuwing en welke thema's de komende jaren uitgevoerd, respectievelijk 
besproken moeten worden. 

Hoeveel Fonteinavonden zijn er? 
Acht, verspreid over het hele land. 

Wie is er uitgenodigd? 
U. En alle andere CDA-leden. 

Waar gaan de debatten over? Kunnen wij stemmen? 

Over onze Politieke Agenda voor de toekomst en over een Top- 10 van Ideeën 
6 voor Vernieuwing in onze partij. Over de Top-10 partijvernieuwing zal tijdens de 

avonden worden gestemd. U kunt op deze manier zelf een top-3 samenstellen. Na 
alle acht bijeenkomsten zal een landelijke top-3 worden opgesteld. Die top-3 is 
richtinggevend voor het Dagelijks Bestuur. 

Dat geldt ook voor de uitkomsten van het debat over de inhoudelijke thema's. De 
komende jaren wil het CDA over een reeks van thema's het debat aangaan met 
zijn leden, maar ook met niet-leden en maatschappelijke organisaties. Aan u om 
aan te geven welke thema's daarvan onderdeel moeten vormen. 
De resultaten van die debatten vormen bouwstenen voor het verkiezingspro-
gramma bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2007. 

Politieke Agenda 
Op welke politieke en maatschappelijke thema's moet het CDA de komende jaren 
de meeste nadruk leggen? A? B? C? Of meer op D, E en F? Discussieer tijdens uw 
Fonteinavond o.a. over deze thema's, hun gewicht en de prioriteiten. Het 
Dagelijks Bestuur heeft een Concept-Politieke Agenda opgesteld om de discussie 
een vertrekpunt te geven. 



Top-10 van Ideeën voor partijvernieuwing 
Evenals de Concept Politieke Agenda is deze top 10 een vertrekpunt voor het 
debat. Wat ziet u als belangrijkste punten voor vernieuwing? Welke drie prioritei-
ten kiest u? Welke ontbreken er volgens U? 

arti)- 

Convenanten 
Elke Fonteinavond wordt besloten met een convenant. Hierin worden de geza- 
menlijke keuzes van de deelnemers van die avond vastgelegd. 

Wat gebeurt er met de Convenanten? 
Deze worden gepresenteerd op de Partijraad van 1 november. De inhoud van de 
Convenanten is richtingbepalend voor het Dagelijks Bestuur. 

Hoe schrijf ik mij in? 
Dat kan via de inschrijvingskaart die bij deze krant is gevoegd. Inschrijven via 
internet kan ook: www.cda.nl/fontein.  

en U kunt zich ook opgeven per email: fonteinavonden@bureau.cda.nl.  
ns de Vergeet u dan niet uw postadres  etc.  in de mail erbij te zetten, zodat we u per post 
en. Na de bevestiging en de routebeschrijving kunnen toesturen. 
3 is 

Deelname aan de discussie buiten de Fonteinavonden kan dat? 
Jazeker! Ga daarvoor naar www.cda.nl/fontein  Uw bijdrage is van harte welkom. 

a s. De Vanaf vandaag kunt u al uw mening plaatsen op de forumpagina. 
net 
u om 

J-.  

e jaren 
as uw 

ussie 



1. Datum: Maandag 15 september 
Locatie:  TT  Circuit Assen, De Haar 9, Assen 
Regio: Drenthe, Groningen, Friesland 
Sluitingsdatum aanmelden woensdag 10 september 

2. Datum: Woensdag 17 september 
Locatie: Chalet  Fontaine,  Hoofdstraat 4, Kaatsheuvel 
Regio: Brabant 
Sluitingsdatum aanmelden donderdag 11 september 

3. Datum: Dinsdag 23 september 
Locatie: Deventer Schouwburg, Leeuwenbrug 2, Deventer 
Regio: Overijssel en Gelderland 
Sluitingsdatum aanmelden donderdag 18 september 

4. Datum: Woensdag 24 september 
Locatie: De Poort van Antwerpen, Hoofdweg 60, Rilland-Bath 

8 Regio: Zeeland en het westen van Brabant 
Sluitingsdatum aanmelden donderdag 18 september 

5. Datum: Maandag 29 september 
Locatie: Hogeschool INHOLLAND, Posthumalaan 90, Rotterdam 
Regio: Zuid-Holland 
Sluitingsdatum aanmelden woensdag 24 september 

6. Datum: Dinsdag 30 september 
Locatie: Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, Roermond 
Regio: Limburg en het Zuiden van Brabant 
Sluitingsdatum aanmelden donderdag 25 september 

7. Datum: Woensdag 22 oktober 
Locatie: Congrescentrum De Eenhoorn, Kon.Wilhelminalaan 33, Amersfoort 
Regio: Utrecht, Gelderland, Flevoland 
Sluitingsdatum aanmelden donderdag 16 oktober 

8. Datum: Maandag 27 oktober 
Locatie: Congrescentrum Amstelveen, Sandbergplein 24, Amstelveen 
Regio: Noord-Holland, Kop Zuid-Holland, Flevoland 
Sluitingsdatum aanmelden woensdag 22 oktober 
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Inleiding 
Het CDA moet slagvaardig, open en vitaal blijven - en daar moeten we met zijn 
allen aan werken. De mening van de CDA-leden is voor ons doorslaggevend. Hoe 
vindt u dat de partij zich verder moet ontwikkelen/vernieuwen? 

Om de discussie richting te geven, presenteren wij een TOP- 10 met concrete 
voorstellen tot partijvernieuwing. De voorstellen zijn in willekeurige volgorde op 
de lijst geplaatst. We vragen aan u in welke van de voorstellen u het meeste ziet en 
welke als eerste uitgevoerd moeten worden. Zoals u zult zien, gaat het om negen 
voorstellen - het tiende punt laten we graag open voor u. 

Tijdens de Fonteinavonden vragen wij u uit deze TOP-10 uw eigen TOP-3 te kie-
zen. Zo ontstaat er een prioriteitenlijst waar het partijbestuur mee aan de slag 
gaat.  

II 

10 Vitale afdelingen; meer service voor afdelingen 
Vitale afdelingen zijn van grote betekenis voor het CDA. Overal in het land 
wordt met inzet en creativiteit aan die vitaliteit gewerkt. Het is goed als de 
afdelingen daarbij kunnen profiteren van elkaars ervaringen. Hoe organiseer 
je bijvoorbeeld een inspirerende politieke bijeenkomst? Hoe motiveer je leden 
actiever te worden in de partij? Hoe werf je kandidaten voor bestuur of poli-
tieke functies? Hoe werf je nieuwe leden? 

-. Het CDA gaat de uitwisseling van ideeën en 'best  practices'-voorbeelden 
tussen afdelingen bevorderen, onder meer door ze op intranet te publiceren. 

L Daarnaast zullen de afdelingen ook voortdurend ondersteund worden door 
het landelijk partijbureau. De partijvoorzitter onderhoudt regelmatig contact 
met afdelingsvoorzitters en zal daar voortaan verslag van doen in het leden-
blad. 

Ook zal de ondersteuning voor afdelingen, in samenwerking met de provincia-
le afdelingen, worden geïntensiveerd. Gedacht wordt aan het opzetten van een 
helpdesk, waar afdelingen met vragen terecht kunnen. Ook zal er een structu-
reel vrijwilligersbeleid worden opgezet. 



In het kort 
- Afdelingen worden gestimuleerd samen activiteiten op te zetten 
- Succesvolle activiteiten worden toegelicht op intranet 
- Afdelingen kunnen rekenen op steun van het landelijke bureau via een help- 

t zijn desk 
d. Hoe 

Ieder half jaar ledenraadpleging 
te Een politieke partij moet de standpunten van haar achterban kennen. Daarom 
rde op gaat het Partijbestuur van het CDA ieder halfjaar een officiële ledenraadple- 
ziet en ging houden over belangrijke politieke kwesties. Het eerste thema zou bijvoor- 

iegen beeld de uitkomst van de Europese Conventie (de nieuwe Europese Grondwet) 
kunnen zijn. 

te He- De ledenraadpleging wordt gehouden via intranet (toegankelijk voor alle 
lag CDA-leden) en de CDA-Krant. De uitkomsten worden meegegeven aan de 

fracties in Eerste en Tweede Kamer.  Dc  fracties zullen later vertellen wat ze er 
in de praktijk mee gedaan hebben. 

In het kort 
- Ieder half jaar een landelijke ledenraadpleging  

id  
- Eerste- en Tweede-Kamerfracties vertellen wat ze met de uitkomsten van de 

e ledenraadpleging hebben gedaan 
;eer 

- Ook provinciale en regionale afdelingen moeten ledenraadplegingen organi- 
eden seren 
oh- 

Maandelijks debat 
- Bij het CDA staat de inhoud voor- 

-en. op. Daarom wordt er iedere 
or maand een debat georganiseerd 
tact 

- over actuele maatschappelijke en 
I J politieke thema's. CDA-leden zijn 

- welkom om de discussie aan te 

incia- 
- 

S gaan met elkaar, met het partijka- 
der en met parlementariërs en 

een bewindslieden. Ook worden er 
ictu- 

- vertegenwoordigers van maat- 
schappelijke organisaties uitgenodigd. Naast de bijeenkomsten, starten we op 
internet en op de CDA-intranetsite discussies over dezelfde onderwerpen. Zo 
kunnen alle CDA-leden meepraten en meedenken. 

11 
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In het kort 
- Een maandelijks debat over een actueel onderwerp, alle CDA-leden kunnen 

meedoen 
- Mogelijkheden om mee te discussieren via internet en intranet 
- Eerste- en Tweede-Kamerfracties vertellen wat ze met de uitkomsten van de 

debatten hebben gedaan 

Netwerken en meer kennisuitwisseling 
Binnen het CDA is veel kennis aanwezig, op velerlei gebied en verspreid over 
het hele land. Veel CDA-leden, maar zeker ook CDA-volksvertegenwoordigers 
en -bestuurders, zouden graag hun kennis met anderen delen en zich tegelij-
kertijd laten inspireren door de kennis en ervaring van die anderen. Waar kun 
je bijvoorbeeld als wethouder Volkshuisvesting op dit moment binnen de 
partij terecht met je kennis, suggesties en vragen? 

We gaan de uitwisseling van kennis en suggesties bevorderen door werkgroe-
pen en themadagen op verschillende terreinen te organiseren. Zo brengen we 
mensen met kennis (of vragen) op specifieke gebieden met elkaar in contact. 
Om deze 'denktanks' optimaal te laten functioneren, zal er intensief samenge-
werkt worden tussen de partij, bestuurdersvereniging, CDA Vrouwenberaad, 
CDJA, het Wetenschappelijk Instituut en het Inter Cultureel Beraad (ICB). 

Het CDAnet, de nieuwe intranetsite die exclusief voor alle CDA-leden toegan-
kelijk is, verdient ruim baan. De site zal uitgroeien tot een unieke informatie-
en kennisbron voor CDA-leden, een ontmoetingsplaats voor politiek debat en 
uitwisseling van gedachten. Op de site worden onder meer de rapporten van 
het Wetenschappelijk Instituut geplaatst en kunnen leden rechtstreeks met 
elkaar communiceren. Het Dagelijks Bestuur (DB) plaatst elke week een 
nieuwsbrief op de site. Een ander idee zou kunnen zijn dat bewindslieden, 
Kamerleden en het DB periodiek spreekuren/chatsessies houden, exclusief 
voor CDA-leden. 

In het kort 
- Het Partijbureau organiseert specialistische werkgroepen en themadagen om 

de kennis, suggesties en ervaring binnen het CDA optimaal te gebruiken 
- De uitkomsten van deze activiteiten kunnen leiden tot concrete voorstellen in 

de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden 
- Via CDAnet kunnen leden onderling contact leggen en debatteren 
- Leden en afdelingen worden snel op de hoogte gehouden van activiteiten 



Meer invloed van leden bij verkiezingen voor belangrijke politieke 
nen functies 

Bij de volgende Tweede-Kamerverkiezingen is er (naar verwachting) een nieuw 
kiesstelsel waarin een deel van de Zetels via districten aan kandidaten kan wor- 

i de den toegewezen (een belangrijk punt uit ons CDA-program). De herkenbaar-
heid van christen-democratische volksvertegenwoordigers in de regio wordt 
daarmee nog belangrijker. Daarom is het direct kiezen van die vertegenwoor-
digers door de leden wenselijk. 

ver Om de betrokkenheid van de leden bij de kandidaatstelling verder te vergroten, 
gers krijgen de leden de mogelijkheid de top van de verkiezingslijsten te kiezen. De 

top van de lijst is immers gezichtsbepalend voor de partij. 
kun 5 

Bij de verkiezing van de voorzitters van Provinciale Afdelingen kunnen de 
leden uit twee of meer kandidaten kiezen. 

-oe- In het kort 
WC - De regionale herkenbaarheid zal aan belang winnen in het nieuwe, nog te 

act. vormen kiesstelsel 
rige- - De leden kiezen zelf de top van de lijst en de regionale kandidaten 
ad, - Meerdere kandidaten bij de verkiezing van de voorzitter van de Provinciale 13 

Afdeling 

gall- 
tie- CDA-boodschap eigentijds uitdrukken  

It  en Het CDA heeft een ideologie die, verankerd in de traditie, helemaal van deze 
ian tijd is. Maar bij het uitdragen van die ideologie worden niet altijd toeganke- 
t lijke woorden gebruikt. Wij willen op een eigentijdse wijze communiceren, 

zodat de CDA-boodschap hopelijk nog meer mensen bereikt en aanspreekt. 
Ook zullen van alle wetenschappelijke rapporten populaire versies (folders of 

f notities) worden gemaakt. 

In het kort 
- Het CDA brengt zijn boodschap in heldere, eigentijdse beelden en woorden 

a om - Van verkiezingsprogramma's en wetenschappelijke studies verschijnen begrij- 
pelijke samenvattingen 

len in 

n 
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Meer zicht op kwaliteiten van leden 
Het CDA heeft veel kennis en kunde op vele verschillende (beleids)terreinen in 
zijn gelederen. Er is onlangs een databank in gebruik genomen waarin CV's 
van CDA-leden opgenomen zijn. Voor de invulling van interne partijfuncties 
kan geput worden uit de databank. Ook in het openbaar bestuur of in maat-
schappelijke organisaties zijn veel interessante functies die door CDA-leden 
bekleed zouden kunnen worden. Het CDA wil daar graag werk van maken, 
onder andere door vacatures en CV's aan elkaar te koppelen. 

In het kort 
- Het CDA beheert een CV-databank om verantwoordelijke functies te vervul-

len 
- Voor interne partijfuncties zal uit een grotere kring worden geput, onder 

andere door de CV-databank te gebruiken en voor meer functies vacatures te 
publiceren 

Ledenwerving en ledenzorg 
Het CDA wil een grote en levendige Organisatie blijven, die een goede afspiege-
ling is van Nederland. Daarom is het van groot belang dat het aantal leden 
blijft groeien en het CDA gekleurder wordt Het aantal jonge en allochtone 
leden is te klein Daarom zullen we de komende jaren aan die doelgroepen 
extra aandacht besteden Samenwerking met het CDJA de Dertigersgroepen 
en  het ICB is daarbij vanzelfsprekend 



Breder aanbod voor de leden  
Len  in Er zijn veel redenen om 
T's  lid te worden van het  
ties  CDA. De een doet het 
Lat- vanwege deelname aan 

- •_ - 

het politieke debat, de 
- 

ander vanwege ontmoe- 

___ 

tingen met politiek gelijk- 
gestemden of gewoon om - 

op de hoogte te blijven. 
rvul- Het CDA erkent al deze - 

motieven en zal er zijn - 

aanbod op afstemmen. 
res te Daarom zullen er naast de politiek- inhoudelijke activiteiten ook excursies 

(bijvoorbeeld naar het parlement of Natuurmonumenten), reizen en informele 
bijeenkomsten worden georganiseerd. Verder zullen er producten met leden- 
korting (bijvoorbeeld boeken, video's) worden aangeboden en zal het cursus- 
aanbod nog aantrekkelijker worden gemaakt, voor nieuwe leden, maar ook 

)iege- voor leden die al langer lid zijn. 
1 

me In het kort 15 

- Excursies, reizen en producten met korting voor CDA-leden 
en - Elke afdeling organiseert jaarlijks een informele ledenbijeenkomst 

- Het cursusaanbod wordt vernieuwd 

Uw idee... 
Het CDA hecht sterk aan de ideeën en wensen van de leden. Dat geldt zeker als 
het gaat over partijvernieuwing. Daarom nodigen wij u van harte uit om uw 

1 eigen ideeën of aanbevelingen op dit punt aan ons kenbaar te maken. Mist u 
wat in de lijst hierboven? Heeft u andere ideeën? Laat het ons weten. 

In het kort 
- Welke punten voor partijvernieuwing mist u? 
- Heeft u tips of aanbevelingen? 
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n.111e concept-politieke agenda: 
welk type samenleving 

willen wij? 



Inleiding 
De politiek heeft er de laatste jaren veel moeite mee gehad om morele vragen aan 
de orde te stellen. Debatten gingen vooral over verdelingsvraagstukken en over 
economische groei. Werkt lastenverlichting nu groeibevorderend of niet? Gaat 
iedereen er nu ongeveer hetzelfde op vooruit of blijven bij de belastingherziening 
bepaalde groepen mensen teveel achter? Hoe repareren we dat? Ideologische 
veren werden afgeworpen. De politiek ging back to  basics.  Terwijl in landen om 
ons heen stevig en betrokken gedebatteerd werd over het gebruik van menselijke 
stamcellen voor wetenschappelijk onderzoek en dus over de status van het 
embryo. Terwijl gedebatteerd werd over religie en politiek, over de leidende cul-
tuur in een land, over de bevolkingspolitiek en de rol van het gezin, werd in 
Nederland veel weggerelativeerd. 

In 2002 baanden veel vragen die verdrongen waren, zich een weg naar de politie-
ke arena. Het integratievraagstuk, de kwestie van witte en zwarte scholen, de ver-
loedering van het straatbeeld, de achterstanden in zorg en onderwijs, de gezins-
stress  etc..  Met name regeringspartijen stonden er wat onthutst bij. Regeren levert 

18 kennelijk het risico op dat het politieke blikveld zich verengt tot actuele bestuur- 
lijke (verdelings)vraagstukken. Elke regeringspartij loopt dat risico. Vervreemding 
van de samenleving is dan vaak het gevolg. Voor politieke partijen kan dat de-
sastreuze gevolgen hebben. Alle grote politieke partijen weten ervan mee te praten. 
De democratie functioneert dan kennelijk onvoldoende. De bevolking herkent 
zich absoluut niet in een politiek die zich versmalt tot technische en bureaucrati-
sche exercities. Daarom is het goed als de politiek zich de centrale vraag blijft stel-
len: welk type samenleving willen we? 

Deze vraag wordt prangender wanneer wij ons realiseren dat wij de komende 
decennia te maken krijgen met de ingrijpende gevolgen van ontgroening en vergrij-
zing. Er zullen steeds meer (en oudere) ouderen en juist weer minder jongeren zijn. 
Maar er zijn meer veranderingen: in 2020 zal één op de drie kinderen van allochto-
ne afkomst zijn. In datzelfde jaar zullen er een miljoen minder autochtone dertigers 
en veertigers op de arbeidsmarkt te vinden zijn. Deze majeure veranderingen in de 
samenstelling van de bevolking - vergrijzing en verkleuring - stellen ons voor 
belangrijke vragen en uitdagingen. Met name vraagstukken van de solidariteit tus-
sen generaties - zullen de jongeren de voorzieningen voor ouderen blijvend willen 
betalen? - , vraagstukken van immigratie en integratie, van de betaalbaarheid van 
pensioenen staan daarbij centraal. Maar ook de vraag welke waarden wij in een ver-
anderende samenleving willen verstevigen en uitdragen, verdient aandacht. 



De vraag naar het type samenleving dat wij wensen, houdt scherp en biedt een 
basis voor debat en communicatie, niet alleen met leden maar met in beginsel 
alle burgers en betrokken organisaties. Politieke betrokkenheid bestaat immers bij 
gratie van normatieve vragen. Om een normatieve agenda hoeft niemand de 

n aan komende jaren verlegen te zitten. Het begin van de 21ste eeuw dringt Ons vol- 
ver doende normatieve vragen op. Sociale kwesties die om betrokkenheid, solidariteit  
tat  en oog voor de naasten vragen. Gewezen is al op de gevolgen van ontgroening en 
ening vergrijzing, op de noodzaak van ambitie en idealisme rond de sociale zekerheid, 

immigratie en integratie, gezinnen en arbeidsmarkt, de verhouding tussen de 
om generaties. Maar ook zijn te noemen milieu en internationale rechtvaardigheid in 
ljke een wereld die kenmerken van een dorp krijgt. Daarnaast zijn er de vraagstukken 

van criminaliteit- en vandalismebestrijding, economische groei met haar energie- 
cul- verbruik in relatie tot het milieu, het toenemende belang van internationale 

samenwerking en duurzame ontwikkeling. 

In algemene zin kunnen we stellen dat de christen-democratie een betrokken 
)litie- samenleving wil. Een maatschappij waarin competitie en geld overheersen en 

ver- waarin de ergste hardvochtigheden gecorrigeerd worden door de staat spreekt 
ins- haar niet aan. Ieder voor zich en de staat voor ons allen is in zekere zin zelfs een 
levert schrikbeeld. De samenleving is meer dan een marktplein waarin ieder zijn eigen 
huur- belang kan navolgen (met winnaars en verliezers) en waarin de overheid als een 
nding soort bezemwagen het maatschappelijk ongerief uit de weg mag ruimen, zoals 
te- criminaliteit, vandalisme, maar ook milieuschade  etc..  Christen-democraten wil- 
raten. len een andere samenleving. Het is uitermate belangrijk ons te realiseren, dat 
nt meer welvaart niet altijd meer welzijn betekent. 
crati- 
ft stel- Christen-democraten willen een samenleving die aan die morele kwaliteiten 

appelleert en bij wijze van spreken in haar structuren en vormgeving een beroep 
doet op het betere ik van mensen. Een betrokken samenleving is dus per definitie 
een verantwoordelijke samenleving, waarin niet de overheid de boventoon voert, 

ergrj- maar juist ruimte gegeven wordt aan het persoonlijk initiatief van mensen en van 
a zijn. hun verbanden als gezinnen, scholen, sociale partners en zorginstellingen. 
chto- Dergelijke instituties zijn buitengewoon belangrijk. Zij bieden mensen ankerpun- 
rtigers ten, appelleren aan hun verantwoordelijkheden, zorgen voor bindingen, voor 
in de sociale vangnetten. Zij hebben een vormende functie voor mensen. Deze verban- 

den maken het mensen ook mogelijk gemeenschappelijk hun levensbeschouwing 
tus- of identiteit te beleven. In een sterk veranderende samenleving is daar een toene- 

illen mende behoefte aan. Ook in internationaal opzicht geldt dit. Binnen de Europese 
van Unie blijft het beleven van de nationale identiteit belangrijk, en wordt het belang 
n ver- van de regionale identiteit groter. 
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De overheid kan en moet rechten en plichten vastleggen. Dat is allemaal buiten-
gewoon essentieel. Maar, zoals Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij 
het in 1983 al stelde: redden wij het met geld, maar zonder het hart? Meer Vrij-
heid en meer gelijkheid, maar met een broederschap die het daartegen dreigt af te 
leggen? Het was natuurlijk een retorische vraag van de opstellers van deze CDA-
nota. Als geld bij wijze van spreken de teller, maar barmhartigheid de veel belang-
rijker noemer is ',dan komt het erop aan dat in de samenleving ruimte is voor 
deugden, voor opvoeding, vorming, onderlinge aandacht en de menselijke maat. 

De overheid kan daaraan bijdragen, maar uiteraard altijd vanuit haar specifieke 
invalshoek. Zij kan de opvoeding van ouders niet overnemen, evenmin als de vor-
ming door scholen of de informatievoorziening door de media. Zij kan de 
bedrijfsvoering van ondernemingen niet overnemen of onder curatele plaatsen en 
zij moet dat alles ook niet willen. Dat zou pas echt de verantwoordelijke samenle-
ving ondergraven. Zij kan wel stimuleren, zij kan wel de samenleving zo ordenen 
en indien nodig ook zo normeren dat mensen en hun organisaties zelf hun ver-
antwoordelijkheden kunnen oppakken. Maar dan moeten ook wel het kompas en 
de koers helder zijn: welk type samenleving willen we? We willen die vraag via 
een aantal invalshoeken en perspectieven laten terugkeren. 

20 Welk type samenleving willen we? Die vraag is er niet één van de politieke elite. 
Integendeel, talloze mensen vragen zich dat met grote regelmaat af. Criminaliteit, 
aanstootgevend gedrag, onwellevendheid, spreekkoren van voetbalsupporters, ont-
duiking van regels, ordeproblemen in de klas en op het plein, porno en hard geweld, 
maar ook de dagelijkse normvervaging op de buis. Veiligheid en waarden en normen 
staan hoog op het prioriteitenlijstje van de Nederlandse burger, en terecht. 
Dat vraagt om een betrouwbare overheid. Een overheid die haar kerntaken serieus 
neemt en prioriteit geeft. Zij heeft een primaire zorg voor het onderhoud van onze 
rechtsgemeenschap. 

De samenleving houdt niet op bij onze grenzen. Door de globalisering is de wereld 
een dorp geworden.  Dc  vraag welke type samenleving wij wensen, speelt dus ook 
op internationaal terrein. De welvaart is ongelijk verdeeld, er zijn tal van internatio-
nale militaire spanningshaarden, en de demografische ontwikkeling in Europa ver-
schilt sterk van die in een aantal andere werelddelen. Dit heeft zijn consequenties. 
De christen-democratie staat een rechtvaardige internationale samenleving voor, 
waarin mensen in vrijheid, vrede en welvaart kunnen leven. Het zal duidelijk zijn 
dat er nog een lange weg te gaan is voor dat is bereikt, zeker nu meer en meer blijkt 
dat onderontwikkeling niet alleen een verschijnsel van economische achterstand is, 
maar samenhangt met slecht en corrupt bestuur en met culturele verstarring. 

1. Ontleend aan S.A. Kierkegaard, (Kopenhagen 1810-1852) 



iten- Internationale samenwerking in belangrijke organen als EU, NAVO en VN is nood- 
appij zakelijk, evenals een effectief ontwikkeingssamenwerkingsbeleid en een beleid van 
,rij- duurzame ontwikkeling waarin de natuurlijke hulpbronnen niet worden uitgeput. 

af te 
'DA- De Andere Aanpak 
elang- Deze notitie komt niet uit het luchtledige. In 1995 presenteerde het CDA het rapport 
or Nieuwe wegen, vaste waarden. Daarin zocht het CDA vanuit het Evangelie en de 

naat. christen-democratische uitgangspunten gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap 
en gespreide verantwoordelijkheid naar oplossingen voor de vraagstukken die aan 

ieke het einde van het millennium op ons afkwamen. De jaren daarna vond dit rapport 
le vor- zijn doorwerking op tal van beleidsterreinen. Het CDA heeft offensieve voorstellen 

gedaan om voorbereid te zijn op de toekomst. Voorstellen op het gebied van de 
:sen en belastingpolitiek, de gezondheidszorg, het gezinsbeleid, de inkomenspolitiek, de 
nenle- sociale zekerheid, het milieubeleid, de maatschappelijke onderneming  etc..  Deze 
lenen hebben hun vertaling gekregen in het verkiezingsprogram, in het regeerakkoord, het 
ver- kabinetsbeleid en in de inzet van de volksvertegenwoordigers. Toch kan en moet het 
pas en denken nooit stilstaan: de ontwikkelde ideeën verdienen verdieping en uitwerking. 
via Zij verdienen ook aanvulling, zeker nu de ontwikkelingen zich zo pijnlijk beginnen 

aan te dienen: de economische stagnatie, de betaalbaarheid van pensioenen en socia- 
le zekerheid, de hoge kosten en de bureaucratisering van de zorg, de effecten van een 
op onderdelen falend integratiebeleid, de vastgelopen verkeersaders  etc.. 21 

ont- De politiek staat voor lastige en moeilijke vragen. Maar juist dan is een offensieve 
eweld, politiek nodig: een politiek die meer ambitie toont dan alleen bestaande verwor- 
armen venheden te beschermen. Tegen sombere achtergronden zijn de idealen van de 

christen-democratie des te meer actueel en op zijn plaats. Onze christen-demo- 
ieus cratische uitgangspunten-gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijk- 
anze heid en rentmeesterschap-scheppen wegen waar anderen alleen obstakels zien. 

Dat idealisme moet creatief, maar ook praktisch zijn. Voor beide is communicatie 
met kiezers, met burgers nodig. Daarom zoekt het CDA het debat met zijn leden. 

rereld Niet nu pas voor het eerst. Niet nu pas, nu de regeringsverantwoordelijkheid er is. 
Dok Wel is er de wens op een eerder tijdstip in gesprek te gaan, om vanuit een open 
natio- houding tot een inhoudelijke agendering te komen, mei 2002 gaf aan hoezeer dit 
s ver- nodig is. Deze notitie is daarop gericht.  
ties.  Het debat en de ideeënontwikkeling borduren verder op wat er in CDA-verband de 
)or, laatste jaren bereikt is: met de documenten van de fractie over bijvoorbeeld de inko- 
zijn menspolitiek (De moeite waard  etc.);  met de series van het  WT  (Het wachten moe en 
blijkt De andere aanpak); met de partijdocumenten (over financieel-economisch beleid, 

nd is, landbouw, ruimtelijke inrichting  etc.).  Juist omdat deze discussienotitie hierop 
voortborduurt, is het goed bij dat recente verleden stil te staan. 
In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de voorstellen die de afgelopen jaren in dit 
kader zijn ontwikkeld. 



Welke thema's wilt u op onze politieke agenda 

plaatsen? 

Veiligheid 
Onze visie op overheid en 
gemeenschap stelt hoge eisen 

- - - aan een beleid rond burger- 
- 

- sLhap en rond het strafrecht. 
- De heersende gedoogcultuur 

- moet verdwijnen. Tegelijk 
moet ervoor gewaakt worden 

- dat alles van de barse, harde 
hand verwacht wordt. 

- 
- Ongericht hard straffen is zel- 

- den een oplossing. Toch 
komen er vragen over de strafrechtelijke keten op ons af. Moet daar meer geld 
in worden geïnvesteerd en hebben we daar het geld voor over? Is het een goede 
strategie geweest om zogenaamde kleinere delicten voorin de keten af te doen 
via transacties, berispingen en taakstraffen-lichte interventies dus opgelegd 
door politie en Openbaar Ministerie (zonder tussenkomst van de rechter)? 
Of is het beter direct steviger taal te spreken via bijvoorbeeld voorwaardelijke 
veroordelingen, omdat lichte interventies bijkans drempelverlagend werken? 
Als het gezag zo zwak optreedt, valt het allemaal nog wel mee wordt dan de 
houding. Is het vervroegd in vrijheid stellen van gedetineerden beter dan het 
heenzenden van verdachten in afwachting van berechting? Of willen we dat de 
overheid fors geld herschikt en de cellen bouwt die nodig zijn? Maar waar 
moet het vele geld voor deze kerntaak dan vandaan komen? Willen we een 
beleid van  law  and order, van strenge straffen, van meer sociale controle en 
toezicht of juist van meer preventie? Of is dat een oneigenlijke tegenstelling? 
Moet de overheid een actieve cultuurpolitiek voeren en bijvoorbeeld eisen stel-
len aan de omroepen (geen geweld, porno  etc.),  aan scholen (het vak waarden 
en normen in het curriculum), aan gezinnen (opvoedingsondersteuning), aan 
jonge mensen (een verplichte maatschappelijke stage) of vooral veel overlaten 
aan zelfregulering of het vrije spel van krachten? 

L 



Integratie 
Wat betekent zo'n cultuurpolitiek voor de politiek rond immigratie en integra-
tie? Mensen met heel verschillende culturele achtergronden zijn in grote geta-
len naar Nederland gekomen. Dat heeft tot de vraag geleid wat eigenlijk onze 
identiteit is. Hoe ver reiken tolerantie en verdraagzaamheid? Moeten we eraan 
wennen dat in schoolbanken, achter overheidsloketten  etc.  gesluierde meisjes 
en dames zitten? 
Moet godsdienst verbannen worden uit het maatschappelijk leven, omdat er 
alleen maar ruzies uit voortkomen, het de persoonlijke vrijheid van mensen 
beknot, of moet het juist volop geëtaleerd en ontwikkeld kunnen worden, 
omdat het mensen perspectief en zingeving biedt? Is het niet een kwestie van 
kortzichtigheid en gebrek aan inzicht om te doen alsof religie niet per definitie 
ook het maatschappelijk leven raakt? Is godsdienst dan een pijler van de 
rechtsstaat of juist een sta-in-de-weg voor integratie? Moet er zicht zijn op wat 
in scholen aan godsdienstonderwijs geboden wordt? Moet dat onderwijs pas-
sen binnen de kaders van onze rechtsstaat? Wat zijn die kaders dan wel? Is 
meer besef nodig van de eigen identiteit van het Westen en van de specifieke 
manier waarop die identiteit in ons land tot stand gekomen is? 

De integratie van nieuw-
komers verloopt vaak 
moeizaam. Teveel alloch-
tonen zijn nog te laag 

I - opgeleid, spreken de 
Nederlandse taal niet of 
onvoldoende en hebben 
een slechte uitgangsposi-
tie op de arbeidsmarkt. 
Het integratieproces 
wordt verder bemoeilijkt 

door de komst van steeds nieuwe allochtonen. Participatie van met name ook 
jonge allochtonen wordt echter steeds belangrijker, zeker met het oog op de 
vergrijzing. Ingezet moet worden op het halen van startkwalificaties en het 
tegengaan van het vroegtijdig de school verlaten door allochtonen. 
Er komen vragen op ons af als: moet ter wille van de integratie en inburgering 
van nieuwkomers niet veel meer geïnvesteerd worden in hun scholing? De 
kosten gaan ook hier voor de baat uit. Zijn die kosten dan vervolgens een zaak 
van de overheid of van de allochtonen zelf? Minstens zo belangrijk is de vraag 
of de nieuwe bevolkingsgroepen niet ook zelf gebaat zijn bij een veel veeleisen-
der integratiebeleid. Bij laksheid en onverschilligheid dreigen immers isole-
ment en achterstanden die van generatie op generatie worden doorgegeven. 
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Veeleisend: bij inburgeringstrajecten, bij de eis om zich als man èn vrouw 
tijdig afdoende te scholen op straffe van het vervallen van een onverhoopte 
bijstandsuitkering; bij het bestrijden van arbeidsongeschiktheid (waar mogelijk 
het aanbieden van scholing in plaats van een uitkering)  etc..  Integratie vergt 
inspanningen van beide kanten en is niet zomaar te verkrijgen. Immigreren is 
veel meer dan een paspoort ophalen. Gezinsvorming brengt meer verantwoor-
delijkheden met zich mee dan het huwelijkspapier tekenen. Het vergt ook 
basale vaardigheden om maatschappelijk te functioneren, om kinderen weg-
wijs te maken in de samenleving  etc.  Bewustwording van een tot nu toe falend 
integratiebeleid mag echter nooit een legitimatie voor discriminatie zijn. 
Integratie vraagt om inzet van beide kanten. 

Rentmeesterschap, duurzame ontwikkeling, milieu en energie 
De komende vijftig jaar zal 
het energieverbruik in de 
wereld verdubbelen Vooral 
in ontwikkelingslanden zal er 
een enorme extra vraag naar 
fossiele brandstoffen ont- 

24 staan, terwijl de vraag uit de 
westerse wereld niet zal afne-

men. Het effect op het milieu 
van deze aanslag op de 
natuurlijke hulpbronnen is 

groot. Meer in het algemeen zijn er naast deze aantasting nog de gevolgen van 
de klimaatverandering, de water- en luchtvervuiling en de aantasting van de 
biodiversiteit. Wij willen de wereld zo schoon mogelijk doorgeven aan de na 
ons komende generaties. Rentmeesterschap is immers een van onze belangrijk-
ste uitgangspunten. Hoewel de intenties goed zijn, is het tot nu toe gevoerde 
milieubeleid helaas lang niet altijd effectief. Extra inzet op dit terrein is dus 
nodig. De eigen verantwoordelijkheid van burgers voor een schoon milieu 
moet bevorderd worden. Maar hoe kan het gebruik van duurzame energie-
bronnen als zonne- en windenergie verder bevorderd worden? Willen wij de 
milieubelasting rechtstreeks laten doorwerken in de prijzen van milieuvervui-
lende producten? Moeten die belastingen dan bestemmingsheffmgen zijn die 
vervolgens echt en exclusief worden ingezet voor het milieu, voor het aanmoe-
digen van schone technieken, energiebronnen  etc.?  Of doet de markt gaande-
weg zijn werk wel en moeten we daar druk ontwikkelen op ondernemingen 
via het aan de kaak stellen van reputaties, omdat regelgeving gewoonweg 
moeilijk van de grond komt (in bijvoorbeeld Europees verband), ook al omdat 



een Alleingang economisch afgestraft wordt? De inzet van bedrijven zelf voor 
een schoner milieu kan niet genoeg benadrukt worden. 

Vervuiling stopt niet bij de grenzen. Binnen de Europese Unie is extra inzet 
voor een geharmoniseerd milieubeleid noodzakelijk. De vraag doet zich voor 
in hoeverre ons land daarbij een gidsfunctie dient te vervullen. 

Infrastructuur en mobiliteit 
Ook meer infrastruc-
tuur en een grotere 
mobiliteit hebben 

- 
gevolgen voor het 
milieu. Wat is de taak 
van de overheid bij 
het bestrijden van 
vertragingen op de 
wegen en de knelpun-
ten in het openbaar 
vervoer? Moeten wij 
ons bij de files en het 

- tekortschietende 
- openbaar vervoer neerleggen, of in het bestrijden daarvan juist flink gaan 

: investeren? Moet er niet een omslag komen in het beleid ten gunste van het 
1J , openbaar vervoer? Maar heeft de overheid daar voldoende geld voor? Of is het 

juist zinvol om mensen zelf meer voor deze diensten te laten betalen? 
Is het zinvol meer het gebruik van infrastructuur te belasten waarbij de midde-
len bestemd worden voor een apart fonds voor het onderhoud en een toerei-
kende aanleg van wegen (verbreding, dubbeldeks)? Hoe verhoudt zich dat tot 
zorg voor het milieu, tot rentmeesterschap? Kan de overheid bijdragen aan 
schone motoren en minder vervuiling? Zal de techniek zich zo snel en ver ont-
wikkelen dat de verlangens naar mobiliteit ook uit een oogpunt van milieu en 
duurzaamheid bevredigd kunnen worden? Moet en kan de overheid daaraan 
bijdragen door nieuwe, maar voorlopig nog te dure (en daardoor nog niet 
concurrerende) technieken te stimuleren, nieuwe motoren en brandstoffen te 
laten ontwikkelen  etc.?  Is zo'n tweesporenbeleid van meer infrastructuur en 
een gerichter milieubeleid mogelijk? Of is er een culturele herijking nodig: een 
besef van grenzen die de natuur aan menselijke consumptiedrang stelt? Of is 
die zelfbeperking (op dit punt) milieutechnisch gezien op termijn onnodig en 
is een veel offensiever en innovatiever beleid mogelijk? Welk type samenleving 
willen we? 
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Gezondheidszorg 
Het vraagstuk 
van de betaal-
baarheid van 
voorzieningen 
speelt met name 
ook in de zorg. 
Door de dubbele 
vergrijzing zal de 
vraag naar zorg 

- 

de komende 
decennia enorm 
toenemen. Tot 
nu toe heeft de 
overheid het 

aanbod in de zorg sterk bepaald, omdat er uit de rijksbegroting veel geld naar 
de zorg ging (ook al om zo premies laag te houden). Gevolg was wel dat de 
overheid het aanbod ging reguleren en beperken. De overheid werd bepalend 
en niet de vraag van patiënten. Een fundamentele verandering is nodig (en 
inmiddels in gang gezet): de vraag van patiënten moet centraal staan. Zelf 

26 betalen en vraagfinanciering hebben belangrijke voordelen: mensen zelf bepa-
len dan veel meer de inhoud van de diensten. Zij communiceren zelf met zor-
ginstellingen en verzekeraars. De instellingen komen meer uit de greep van 
overheid en ambtenaren en kunnen zich bezinnen op hun maatschappelijke 
doelstellingen. Bovendien zijn niet de schaarse overheidsbudgetten meer bepa-
lend voor het geld dat voor de zorg betaald wordt. Dat is, zoals gezegd, vooral 
de afgelopen jaren een probleem gebleken, met als gevolg: lange wachtlijsten, 
schaalvergroting, bureaucratisering, stopwatch-zorg  etc..  

Het liep erop uit dat de welvaart van de jaren negentig gepaard ging met een 
tekort aan verpleegkundigen, artsen  etc..  Nu de werkloosheid oploopt, wordt 
dit probleem - voor even? - minder scherp. Toch moet in de toekomst verme-
den worden dat er weer een tekort ontstaat. Is het werven van verpleegkundi-
gen en ander medisch personeel uit de EU of daarbuiten een oplossing van dit 
probleem? 
Zoals gezegd: de schaarse financiële middelen leidden tot een permanente 
druk tot schaalvergroting. Ook daardoor is er vooral een tekort aan aandacht. 
Zieken, ouderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten hebben formeel geen 
tekort aan sociale rechten, maar in de praktijk een soms zelfs schrijnend tekort 
aan zorg en betrokkenheid. 



Een herziening van het verzekerings- en zorgstelsel en meer vraagfinanciering 
ik kunnen ruimte bieden aan nieuwe en kleinschalige initiatieven. Of is dat een te 
Ll-  idyllisch streven? Draagt vraagfinanciering bij aan een betrokken en verant- 
1 woordelijke samenleving en kunnen er op die manier voor de overheid meer 
m middelen vrijkomen voor kerntaken zoals de zorg voor veiligheid! (Zie 1) 
ame 
rg. Vraagfinanciering zal overigens wel gepaard moeten gaan met een gerichte 
)bele inkomensondersteuning. Mensen met een gering inkomen gaan minder 
al de belasting betalen om zo toch de zorgpremies op te brengen. De sterkste schou- 
org ders dragen de zwaarste lasten. 

)rm 
ot 
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Gezinsbeleid 
Welk type samenleving 
willen we? Die vraag 
speelt ook bij de gezin- 
nen. Zoals gezegd, ook 
Nederland veroudert. 
Pensioenen en de 
gezondheidszorg gaan - 

veel geld kosten. Zullen 
de jongeren dat kun- 
nen en vooral willen 
opbrengen? Krijgen we 31 - 

straks een situatie 
waarin van mensen in 
de gezinsfase ontzet- 
tend veel gevraagd wordt, terwijl veel senioren een overvloed aan tijd hebben 
(maar zich soms maatschappelijk uitgerangeerd voelen: met de reis met de 
camper als uitwijkroute)? Is daar meer balans in te brengen? Jonge gezinnen 
moeten bovendien meer en meer gaan leven met onzekerheid op de arbeids-
markt. De baan voor het leven bestaat al geruime tijd niet meer. Door snelle 
technologische en economische ontwikkelingen moeten mensen zich eigenlijk 
permanent bijscholen, met bovendien het risico dat men mistast met het voor-
sorteren. Dat legt heel wat druk en onzekerheid op het bestaan. 
Keuzemogelijkheden van mensen nemen toe, maar de berekenbaarheid van 
levenstrajecten neemt af. Gebrek aan stabiliteit maakt onrustig. Dat geldt over 
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de hele linie, maar bij gezinnen levert dat nogal eens extra stress op, omdat er 
ook nog de zorg voor de opvoeding en voor de kwaliteit van het leven van de 
kinderen is. Zeker in een tijd dat de baanzekerheid ook nog eens door toene-
mende werkloosheid onder druk staat. Is er nog voldoende tijd en rust voor 
kinderen en hun opvoeding? Wellicht biedt de levensloopverzekering hier een 
handvat: mensen kunnen sparen voor perioden waarin zorg en bijscholing tijd 
en geld vergen, voor de perioden waarin werkloosheid onverhoopt toeslaat  
etc..  Zo hebben zij zelf zaken meer in de hand. 

De keuzemogelijkheden zijn juist ook voor kinderen en jongeren op een fasci-
nerende manier toegenomen, binnen de schoolmuren, maar zeker ook in de 
vrije uren met de talloze videogames en digitale entertainers. Tegelijkertijd is 
er het levensgrote risico dat deze vroege individualisering doorschiet, dat 'het 
digitale speelveld' van de monitor of het display van de gameboy het blikveld 
gaat bepalen en dat het spel gaat dienen als tranquillizer (als vervanger van de 
opvoeding). De verruimde mogelijkheden betekenen dan per saldo een ver-
schraling van sociale relaties en van de persoonlijkheid. Hoe kan die trend 
worden gekeerd? Is het zinvol ouders na de geboorte van een kind veel 
nadrukkelijker te wijzen op mogelijkheden van opvoedingsondersteuning? Is 
het zinvol een vak als waarden en normen in het primair onderwijs op te 

28 nemen? Is een verplichte maatschappelijke stage gewenst, die jongeren leert dat 
er meer is dan de loopbaan en de relatief welvarende en prikkelende wereld 
van de jongvolwassenheid? 

Arbeidsmarkt en kenniseconomie 
De vergrijzing en de ontgroening hebben grote gevolgen voor arbeidsmarkt en 
(kennis)economie. En dus voor het type samenleving. De verhouding tussen 
het aantal werkenden en gepensioneerden zal drastisch veranderen. Op termijn 
zal er weer krapte zijn op de arbeidsmarkt, omdat er minder jongeren instro-
men en meer ouderen met pensioen gaan. Dat zorgt naar alle waarschijnlijk-
heid voor hogere loonkosten, naast een forse premie- en belastingdruk die 
samenhangt met de vergrijzing. Hoe kunnen wij onverantwoorde loonstijgin-
gen in dit opzicht voorkomen? 

Klemmende vragen dringen zich op: Is het wenselijk of zelfs noodzakelijk dat 
oudere werknemers later met pensioen gaan? Anders geformuleerd: kunnen 
wij op de arbeidsmarkt niet meer en beter gebruik maken van de kennis en 
ervaring van ouderen? Voor werkgevers in de publieke en de marktsector is 
hier een belangrijke taak weggelegd. Te vaak worden 50-plussers uitgerangeerd 
ten gunste van jongere werknemers. Moet er niet meer flexibiliteit komen bij 



werkgevers (deeltijdwerk) en werknemers (accepteren van demotie)? 
Moeten vrouwen ook niet meer gaan werken om de tekorten op de arbeids-
markt op te vangen? Welke gevolgen heeft dat voor de kinderopvang en voor 
de opvoeding in het spitsuur van het leven? Kunnen meergeneratiewoningen 
waarin de grootouders voor de kleinkinderen zorgen daarvoor een oplossing 
zijn? Moet er een actievere bevolkingspolitiek komen, zoals in Frankrijk recent 
gestart is (fiscale vrijstellingen bij drie en meer kinderen) en zoals in Duitsland 
vormgegeven wordt? Of is dat behalve niet effectief ook gewoonweg geen zaak 
van de overheid? Maar omgekeerd: de overheid moet met haar vormgeving 
van de belastingen en sociale zekerheid gezinnen met kinderen ook weer niet 
benadelen. Die onbillijkheden wegnemen is dan geen kwestie van een actieve 
bevolkingspolitiek, maar een kwestie van rechtvaardigheid. Het hoogste 
gerechtshof in Duitsland heeft om die reden de Duitse overheid gekapitteld, 
terwijl de faciliteiten voor gezinnen in Duitsland aanmerkelijk royaler zijn dan 
in ons land. 
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De tekorten op de arbeidsmarkt van de toekomst kunnen ook via een immi-
gratiebeleid worden weggewerkt. Is een doordacht immigratiebeleid noodzake-
lijk, gezien de vergrijzing en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt? Of 
speelt daarbij veel meer dan de economische invalshoek? Wat betekent het 
voor onze (rechts)cultuur als mensen met andere tradities, met andere 
waarden, normen en religies naar Europa en Nederland komen? Moeten we er 
bang voor zijn als het aantal immigranten, zonder democratische achtergrond, 
fors toeneemt of levert dat geen problemen op? Sterker wellicht nog biedt dat 
juist geen kansen voor verspreiding van de waarden van democratie en rechts-
staat? Of is dat een te idyllische veronderstelling? 



Om een duurzame economische groei op lange termijn te bereiken, zal de 
Nederlandse economie productiever en innovatiever moeten worden. Is een 
nieuw economisch structuurbeleid nodig? Investeren in onderwijs en onder-
zoek is essentieel. De moderne kenniseconomie en arbeidsmarkt vergen ande-
re kwalificaties van mensen: meer functiegericht en meer op algemene 
vaardigheden gericht. Permanente scholing - een leven lang leren - zal steeds 
belangrijker worden. Een kenmerk van de moderne kenniseconomie is immers 
dat kennis snel veroudert. Het menselijk kapitaal moet dus onderhouden wor-
den. Extra geld voor na-, her- en bijscholing is nodig, evenals een betere aan-
sluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Is het onderwijsaanbod voldoende 
afgestemd op deze nieuwe ontwikkelingen? Is het zinvol te gaan werken met 
leerrechten, vouchers en vraagfinanciering? Hoe kan het onderwijs flexibeler 
worden ingericht, afgestemd op wat mensen al kunnen? Welke eisen stelt dat 
aan de financiering van het onderwijs, aan de levensloopregeling, aan studie-
rechten? Hoe kan het onderwijsbestel het beste bijdragen aan een goed functi-
onerende kenniseconomie die voldoende concurrerend is? 
Of zouden wij tot slot naast alle arbeidsmarktimpulsen als integratiebeleid, 
gezinsvorming, langer werken  etc.  ten principale niet de vraag moeten stellen 
of een 'economie van het genoeg' wenselijk is? 

Sociale zekerheid 
Welk type samenleving willen wij? Solidariteit tussen generaties en het 
instandhouden van een modern en activerend stelsel van sociale zekerheid 
gaan hand in hand. 
Zowel de ontgroening en de vergrijzing als de veranderende levensloop van 
mensen heeft gevolgen voor het stelsel van sociale zekerheid. De sociale zeker-
heid is van oorsprong bedoeld als een vangnet voor mensen die om welke 
reden dan ook (ziekte, arbeidsongeschiktheid) echt niet kunnen werken. Het 
stelsel dient veel meer activerend te zijn het dient een springplank naar werk 
te zijn voor degenen die nog kunnen werken Deelname aan de arbeidsmarkt 
is essentieel voor de zelfontplooiing van mensen en het is bovendien gewoon-
weg misbruik maken van solidariteit om onnodig lang een uitkering te genie-
ten. 

Een inzichtelijk premiestelsel is nodig. Kostendekkende premies bij de sociale 
verzekeringen bieden het voordeel dat helder wordt hoeveel bijvoorbeeld de 
arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering daadwerkelijk kost. Dat 
maakt het gemakkelijker een appèl te doen op solidariteit aan elkaar, rechten 
en plichten met elkaar in verband te brengen, of om te beseffen dat er sprake is 
van uitwassen (omdat bijvoorbeeld rond de WAO werkgevers, uitkeringsge- 
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die het echt nodig hebben. Momenteel houdt de overheid de kosten van de 
premies soms kunstmatig laag door stortingen in de sociale fondsen. Dit ver-
doezelt de werkelijke kosten en doorkruist ook de eigen verantwoordelijkheid 
van sociale partners. 

Nederland kent wat de oudedagsvoorziening betreft een unieke mix van ver-
antwoordelijkheden en daarmee ook van financiering. De overheid garandeert 
via de AOW het basispensioen. Dat wordt gefinancierd via een omslagsysteem 
(nu werkenden betalen voor nu gepensioneerden). Aanvullende arbeidspensi-
oenen zijn op vrijwillige basis tot stand gekomen in bedrijven en bedrijfstak-
ken en worden gefinancierd via kapitaaldekking (sparen voor later). En tot slot 
kunnen mensen zich individueel bijverzekeren en bijsparen. Er is in ons land 
veel draagvlak voor dit systeem. Maar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het 
AOW-pensioen een solide basis blijft voor het aanvullend pensioen? Hoe zor-
gen wij dat dit systeem betaalbaar blijft? En hoe zorgen wij dat de aanvullende 
pensioenen voldoende geïndexeerd worden, zodat de koopkracht van ouderen 
op peil blijft? 

In een modern en activerend stelsel van sociale zekerheid zou meer rekening 
gehouden moeten worden met de moderne levensloop en de situatie van 
gezinnen. De levensloopverzekering moet ingepast worden in het stelsel van 
sociale zekerheid. Keuzemogelijkheden kunnen misschien zelfs worden ver-
groot als mensen de mogelijkheid krijgen om rond de hoogte van de uitkering 
(bij bijvoorbeeld werkloosheid) de premie-inleg en het bedrag dat men voor 
het levensloopsparen wil reserveren - binnen bandbreedtes - eigen keuzes te 
maken? Is dit een gewenste ontwikkeling? 
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Internationale samenwerking 
Wat voor samenle-
ving willen wij? 
Deze vraag speelt 
ook op het wereld-
toneel. De wereld is 
als gevolg van de 
globalisering een 
dorp geworden. De 
wereld is funda-
menteel veranderd 
als gevolg van 
opkomst en groei 

- -- van ICT, internatio- 
nalisering van de economie en sociale leefwereld en de groei van welvaart in 
veel landen. Mensen zijn mobieler, overbruggen grotere afstanden en maken 
meer eigen keuzes. 
De globalisering heeft veel welvaart gebracht, maar die welvaart is nog altijd 
niet eerlijk verdeeld. Het Westen profiteert er beduidend meer van dan de 
arme landen. Dit leidt tot blijvende stromen van mensen uit de Derde Wereld 
die de armoede willen ontvluchten. 
Ontwikkelingssamenwerking blijft dus noodzakelijk. Het gaat er met name om 
armoede te bestrijden en de landen die in armoede verkeren te steunen bij het 
verkrijgen van een sterkere financieel-economische positie, en bij het opbou-
wen van een  civil  society en een vitale democratie. Internationale en suprana-
tionale instellingen, nationale overheden, niet-gouvernementele organisaties 
en met name het bedrijfsleven hebben hier  alien  een taak. 

E
sw 
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Het wereidhandeissysteem verdient een kritische beoordeling. Moeten wij onze 
markten niet veel meer openstellen voor producten uit ontwikkelingslanden? 
De vraag doet zich ook voor of ons ontwikkelingsbudget - 0,8% Bruto 
Nationaal Product - afdoende en rechtvaardig is. Moet dit budget niet ver-
hoogd worden? Maar moeten er dan ook niet meer voorwaarden worden 
gesteld aan de besteding van ontwikkelingsgelden? Moet er niet meer getoetst 
worden op effectiviteit van de hulp? En moeten wij - ondanks de armoede 
daar - wei geld geven aan landen met corrupte regimes? Dienen ontwikke-
lingsgelden niet uitsluitend te worden besteed aan landen met niet-corrupte 
regimes? Moeten de mensen in die landen met corrupte of misdadige regimes 
dan aan hun lot worden overgelaten, of is het dan zaak bij te dragen aan een 
beleid gericht op regime-change? Hoe moet dat dan vorm krijgen? Is dat een 
realistisch streven? 
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Europa wordt steeds belangrijker. Meer dan de helft van onze regels en wetten 
wordt in Brussel gemaakt, en niet in Den Haag. De belangstelling voor Europa 33 

om onder de burgers is echter niet meegegroeid. Integendeel, de opkomst bij de 
het laatstgehouden Europese verkiezingen in 1999 was historisch laag (30%) Op 

weg naar het ene Europa zijn de politici de burgers kwijtgeraakt. De betrok- 
kenheid van de burgers bij Europa moet versterkt worden. Maar hoe bereiken 

Is wij dat? Moet het Europees Parlement niet veel meer bevoegdheden krijgen? 
Werken instrumenten voor directe democratie zoals Europese referenda, bij- 
voorbeeld over een Europese Grondwet? 

nze 
n? Vrede, veiligheid, vrijheid en stabiliteit waren in de jaren '40 en '50 van de 

vorige eeuw de drijfveren van de veelal christen-democratische voorvechters 
van de Europese Gemeenschap. De afgelopen jaren heeft de EU zich steeds 
meer ontwikkeld tot een waardengemeenschap.  

1st  Met het oog op de komende uitbreiding van de EU met landen uit Midden- en 
Oost-Europa is het belang van gedeelde waarden nog groter. Kunnen gedeelde 
waarden de betrokkenheid bij Europa vergroten en op welke manier geven wij 

e inhoud aan Europa als waardengemeenschap? 
ries 
n De landen van de EU zullen zich moeten bezinnen op de relatie met de 

Arabische wereld. Een relatie die door het internationale conflict tussen mos- 
limextremisten en de democratische wereld en de moeizame integratie van 



veelal moslims in onze samenleving onder druk staat. Er is ook sprake van 
belangrijke internationale demografische veranderingen: Europa vergrijst, ter-
wijl de Arabische landen een omvangrijk bevolkingsoverschot kennen. 
Bovendien zijn het vaak moslims die migreren naar Europese landen, en die in 
die landen een steeds groter deel van de bevolking uitmaken. Een intensievere 
dialoog tussen de EU en de Arabische wereld is nodig. Zelfbewustzijn ten 
opzichte van de kernwaarden van de rechtsstaat en ten opzichte van de verbin-
ding tussen die kernwaarden en de joods-christelijke en humanistische cultuur 
is daarbij nodig. Maar die waarden zijn niet door een cultuur te monopolise-
ren. Ook in andere cultuurkringen vinden zij op een oorspronkelijke manier 
een voedingsbodem, ook al wordt dat gegeven te vaak overstemd door extre-
mistische krachten. Maar juist ook daarom mogen die kernwaarden nooit 
gerelativeerd worden, integendeel. De goede krachten in bijvoorbeeld de mos-
limgemeenschap hebben recht op die ondersteunende duidelijkheid. Wat moet 
er in die dialoog tussen de EU en de Arabische wereld besproken worden? En 
wat betekent zo'n dialoog tussen de EU en de Arabische wereld bijvoorbeeld 
voor een eventuele toetreding van Turkije tot de EU? 

Tenslotte 
Welk type samenleving willen we? In het meest recente verkiezingsprogram is het 

34 antwoord in aanleg gegeven: een betrouwbare overheid en een betrokken samen- 
leving. Dat vraagt om een politiek die de samenleving zo ordent dat verantwoor-
delijkheden en solidariteit op een eigentijdse en moderne manier tot hun recht 
kunnen komen. 

Dat vraagt om een ordening die recht doet aan het belang van gezinnen. Zeker in 
een samenleving die snel 'ouder' wordt, moet vermeden worden dat alle druk op 
jongvolwassenen met kinderen komt te liggen. In termen van tijd en geld moet er 
sprake zijn van evenwicht in de sociale zekerheid, op de arbeidsmarkt (werktij-
den) en in de verhoudingen tussen generaties. Tijd en ruimte voor opvoeding zijn 
van groot belang. Daarbij zijn soms ondersteunende structuren nodig, zeker in de 
beweeglijke en complexe samenleving die we kennen: mogelijkheden van en 
bekendheid met opvoedingsondersteuning, scholen die aandacht aan waarden en 
normen geven, investeringen in inburgering, met name door een sociaal isole-
ment van moeders te voorkomen, maatschappelijke stages die jongeren bepalen 
bij de noodzaak van zorg en aandacht voor elkaar, een mediabeleid dat rekening 
houdt met de impact van beelden op jongeren  etc.  



Dat vraagt om een ordening die recht doet aan maatschappelijke ondernemingen, 
aan het idealisme en de creativiteit van maatschappelijk initiatief. 

ter- Grootschaligheid en bureaucratie doen schade aan betrokkenheid en de mense- 
lijke maat. Daarom moet er ruimte komen voor vraagsturing en vraagflnancie- 

ie in ring. Niet uit een oogpunt van doelmatigheid en kostenbesparing, maar om 
rere waarden en betrokkenheid weer een kans te geven.  

bin-  Dat vraagt om een ordening die commerciële ondernemingen ondersteunt bij het 
tuur besef van hun maatschappelijke functie: in relatie tot het milieu, in relatie tot 

,Se- gezinnen (combineren werken en zorgen), bij wat zij op de buis brengen en in 
ier videogames stoppen  etc..  

Maar het vraagt ook om betrokken burgers. Burgers hebben in onze rechtsstaat 
rechten, bijvoorbeeld het recht op bescherming. Tevens maken zij aanspraak op 
publieke voorzieningen als onderwijs, veiligheid, zorg. Maar van hen mag dan 
ook verwacht worden dat zij hun verantwoordelijkheid nemen: in familie en 
gezin, op het werk, in de organisaties waarvoor zij actief zijn. Maatschappelijke 
betrokkenheid is een groot goed. Tevens mag van hun verwacht worden dat zij 
zich aan de heersende wetten en regels in onze rechtsstaat houden. 

Het vraagt bovendien om een politiek die de durf toont om weer over de grote 
vragen met elkaar te spreken en te debatteren. Een politiek die zelf betrouwbaar is 
en doet wat zij zegt en daarmee het noodzakelijke gezag opbouwt wat nodig is 
voor een overheid die ook een bijdrage van burgers vraagt. Zij heeft een primaire 
zorg voor het onderhoud van onze rechtsgemeenschap. In een betrokken samen-
leving staat die politiek in nauw contact met de burgers, is zij vitaal en zorgt zij 
ervoor dat wat mensen bezighoudt zijn vertaling krijgt in het parlement. 
Daarvoor is een sterke volksvertegenwoordiging nodig, sterke politieke partijen 
en denktanks. Democratie bestaat immers bij de gratie van macht en tegenmach-
ten, van dualisme en onderlinge controle. Democratie bestaat bij gratie van het 
debat en van rivaliserende normatieve visies op de toekomst. De neutrale en tech-
nische overheidsbureaucratie kan die niet bieden. Beleidsvoorbereidende en met 
de burger communicerende departementen kunnen niet in de plaats komen van 
politieke partijen en het parlement. Ook om die reden is het noodzakelijk, 
gewenst en geboden dat partijen (in staat zijn om) het debat over de toekomst 
aangaan. 
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Bijlage 1 

Hieronder volgt een greep uit de voorstellen die de afgelopen jaren ontwik-
keld zijn in het kader van de andere aanpak. 

Gezin en levensloop 
Het gezin, waarin mensen zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en 
waarin kinderen opgroeien, verdient herwaardering en erkenning als belangrij-
ke en waardevolle samenlevingsvorm. Maar ouders worstelen met tijd; de 
koopkracht van gezinnen is relatief laag. Daarom zijn voorstellen ontwikkeld 
die een betere tegemoetkoming geven in de kosten van kinderen: samenvoe-
ging van de vele inkomensafhankelijk kinderregelingen en verhoging daarvan. 
Investeren in betere kinderopvang, afgestemd op de wensen van ouders en 
situatie van kinderen, is verder noodzakelijk. 
De levensloop van mensen is veranderd. Mensen combineren in hun levens-
loop meer: arbeid met een gezin, met leren, met zorg, met vrije tijdsactivitei-
ten. Zij maken hierin steeds meer hun eigen keuzes. Om aan die eigen keuzes 
de ruimte te geven, is een levensloopbeleid ontwikkeld. Via levensloopsparen 
krijgen mensen deze ruimte; in combinatie met bijvoorbeeld leerrechten, meer 
financiële mogelijkheden tijdens de gezinsfase, meer mogelijkheden voor lang-
durige zorg voor bijvoorbeeld ouders. 

Onderwijs en zorg terug naar de samenleving 
Met name de zorg en het onderwijs zijn vastgelopen in regulering en budgette-
ring door de overheid; het heeft geleid tot verschraling van de kwaliteit en het 
langzaam verdwijnen van betrokkenheid en motivatie van mensen om zich in 
te zetten. 
Het CDA heeft daarom voorgesteld om scholen weer de ruimte te geven 
om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid waar te maken. Dit betekent 
meer maatwerk, onderwijs afgestemd op de persoonlijke leerontwikkeling van 
leerlingen en studenten en passend bij de ambities van leerkrachten. 

De zorg is het terrein van de verzorgingsstaat waar het falen van het systeem 
het duidelijkst zichtbaar is. De regulering is hier ook het verst doorgeschoten. 
Het vraagt om een fundamenteel andere aanpak. Maatschappelijk onderne-
merschap moet bevorderd worden. Ook in de zorg zullen instellingen en de 
mensen die er werken meer vrijheid moeten krijgen om de zorg zo goed 
mogelijk gestalte te geven, zonder betutteling en onnodige regels van de over-
heid of budgettaire beperkingen. 



Solidariteit en een fair inkomensbeleid 
Solidariteit laat zien dat mensen boodschap hebben aan elkaar: van de sterken 

ik- mag gevraagd worden dat zij omzien naar de zwakken. Daarom heeft het CDA 
voorgesteld om in het inkomensbeleid mensen zekerheid te bieden, zodat zij 
zelfstandig hun bestaan vorm kunnen geven, zonder telkens formulieren te 
hoeven invullen en de gang naar de overheid te hoeven maken. Allereerst door 

n en de inkomensafhankelijke subsidieregelingen te vervangen door enkele eenvou- 
Igrij- dige belastingkortingen. Mensen betalen zelf hun zorgverzekering, bepalen zelf 

welke zorg zij nodig hebben (en niet de bureaucratie), maar om te vermijden 
eld dat de kosten voor de mensen met minder inkomen te hoog worden, betalen 

zij minder belastingen Zij krijgen kortingen die afgebouwd worden met een 
van, vast percentage vanaf het minimumloon. Daarnaast blijken juist mensen met 

kinderen het hoofd maar moeilijk boven water te kunnen houden. Dat is niet 
alleen een hard gelag, het is ook niet fair. Dat is de reden voor voorstellen voor 

is- de kindkorting. De systematiek van de kortingen moet worden verankerd in de 
hei- wet. Het minimumloon is daarbij het ijkpunt. Huishoudens met hogere vaste 
zes lasten krijgen hierdoor een hogere tegemoetkoming en houden meer vrij 
en besteedbaar inkomen over. Het huishoudinkomen wordt bepalend voor deze 
meer - kortingen in plaats van het individueel inkomen. Ook dat is een kwestie van 
.ang- solidariteit. 

Veiligheid 
Het bieden van veiligheid is een van de belangrijkste taken van de overheid. 

lette- Het gezag van politie en justitie moet versterkt worden door het ombuigen van 
het de trend van verharding en verspreiding van de criminaliteit en er moet meer 
h in recht aan slachtoffers van delicten gedaan worden. Kernpunt van de CDA- 

voorstellen is geweest dat geweld en dreiging gewoon niet worden geaccep- 
teerd, juist ook niet bij jongeren. Als er strafbare feiten zijn, moet er conse- 

nt quenter en indringender worden gereageerd, in plaats van berispingen, trans- 
van acties en eindeloze taakstraffen. Keerzijde daarvan is dat de overheid jongeren, 

in al hun geschakeerdheid, perspectieven biedt  
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Met het oog op de toekomst: aflossing van de staatsschuld 
Vanuit de notie dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze omgeving en 
talenten met het oog op de toekomstige generaties, heeft het CDA prioriteit 
gegeven aan aflossing van de staatsschuld. Zodat jongere generaties straks de 
lasten van de vergrijzing kunnen dragen. Zij zullen straks immers hogere pre-
mies moeten betalen, omdat meer ouderen om zorg zullen vragen en omdat 
meer mensen AOW zullen ontvangen. Het beroep op de solidariteit van de 
jongeren straks mag niet ondermijnd worden Dat risico is levensgroot aanwe-

zig als we ook nog eens hoge schulden achterlaten. Dan komen er bovenop de 
stijgende premies ook nog eens hoge belastingen. Een beroep op solidariteit 
tussen generaties straks is alleen geloofwaardig als die nu in de praktijk wordt 
gebracht en we onze kinderen niet met onnodige lasten opzadelen. 

Waarden en normen en een betrouwbare overheid 
Gedeelde waarden en normen en bewust zijn van de eigen identiteit en cultuur 
maken onze maatschappij tot een samenleving. De combinatie van persoon-
lijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid is een essentieel funda-
ment. De komst van mensen met een andere culturele achtergrond in onze 
samenleving heeft ons daar nog eens extra bij bepaald. Het is van belang hel-
der te zijn op welke waarden en normen de samenleving, waarin men toetreedt, 

38 gebaseerd is. Integratie is essentieel voor nieuwkomers; daarvoor is nodig een 
vereenzelviging met de grondwaarden van de samenleving en het spreken van 
de Nederlandse taal om een beroep te kunnen uitoefenen en te kunnen functi-
oneren in de samenleving. Vanuit deze noties heeft het CDA de afgelopen jaren 
voorstellen gedaan voor een beter integratie- en immigratiebeleid. 
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