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Het gezinsbeleid van het CDA is bij de laatste verkiezingen niet 

aangeslagen, omdat het geen totaalplan van aanpak was. Het werd 

gepresenteerd in de vorm van losse flodders die vaak ouderwets en 

truttig aandeden. Wil het CDA met een duidelijk politiek geluid 

komen dat werkelijk verschilt van andere politieke partijen, dan 

moet gekozen worden voor een samenhangende, gezaghebbende 

'economie van liefde, affectie, zorg en burgervriendschap'. 

D 
c mcc<;tc Ncdcrlandcr<; 

hrcngcn nog <;teed<; het 

groot<;tc deel van hun Ie
ven door in gczinwcrhand 

1-lct percentage men<;cn dat de voor-

v~n een recent pcriodick uitgcvocrd 

ondcrzock door lwt Ncdcrl~nd<; ln

tcrdi,ciplinair l)cmogr~h,ch ln<;tituut 

(NJ)))I' 

Hct C))A hr~cht hct gczin tcrug op de 

politicke ~gcnda en had 

daarmcc de goudcn h~l in 

handen, hct <;coordc met 

'zorgloon' en n1ct de uit

<;pr~~k van Cerda Verburg 

die hct jachtige lcvcmge

vocl van hct 'druk-druk

druk' 'de nicuwc <;ocialc 

kwc<;tic' nocmde. 

,\ 1ct hct 'gczi n<;i<;<;uc' on

dcr,chcidt hct c:J )A zich 

van paar<;_ \Vaar onder

kcur gee It a an ccn I hctcro

<;ck<;uccll huwcliJk op enig 

moment i<; H2 proccnt. 

Tachtig procent van de 

Nedcrland<;c hevolking 

hcdt of wil gra~g kinde

t-en. Favorict hli)kt de op

vocding door de hcidc ci

gcn, n1ct clkaar gchuv,ldc. 

oudcr<;. Dczc <;ituatic hcdt 

de voorkcur v~n C)(, pro

cent. Het mcrendeel van 

de Ncdcrlandcr<; 'liJkt min- i\ lw H Crul- Vm1 13m sse/ <;cheidt het CDA zich nog 

der vrijhlijvcnd tc <;taan tcgcnover lwt 

gezin,lcvctl en vindt dat kindcrcn heide 

ouder' nodig hchhcn om gelukkig te 

kunncn opgrocicn' 'Len gcz1n met kin

dcrcn' i<; voor de mee<;te hovcndicn hi) 

uit<;tck de pick 'waar JC )e op je gemak 

kunt voclcn' Dit i<; niet het C))A dit i<; 

Ncderl~nd, geb~<;eerd op hcvindlllgcn 

mecr in' In ccn politick gccnt op de 

chri<;tc)ijkc imptr~ttc. 1\lct a), hock,te

ncn, gcmccmchap,zin. veilighcid, <;o)i

daritcit, rcntmcc<;tcr<;chap. de men<;c

lijkc n1oat, zorg, ccn 'nee' regen de 

2-+-uur<;cconomie. 

t\laar dar aile, i' niet ovcrgckomcn. 

Het gczin<;thcma <;)ocg nict aan, <;lerker 



nog hct C:DA-programma hkek te wei

nig wcrvcnd. Hct CDA wordt niet ge

a"ocicerd met ccn partij die van van

d(log i-,, n1aar ccn partij \Vaaraan de gcur 

van 'gJ<,tcren' kkelt Bovend1cn hlijft 

hct onduidclijk waar hct CJ)A nu pre

Lie-, voor -,taat. I )it hceft volgen-, mij te 

maken met het vcr-,chijn-,el dat hct Jde

ologi-,chc gedachtcgoed van het (])A 

nog nict ankcrt in ccn duidelijkc, '>a

mcnhangcnck en vcrlllcuwendc poli

tickc lilmohc die toekom-,t hedt en 

tockom<,t hicdt. Daardoor worden de 

C:DA-aandacht-,puntcn in de maat

-,chappclqkc di-,cu"ic vaak onhcdocld 

i1Titant. ongrijphaar of inhoud-,lom 

Economie van de liefde 
Lr j-, naar n1ijn n1cning 111Zltlr CCn n1anicr 

waarop hct C:DA bn overlevcn, helc

maal hij de ti)d bn zip1 en zich duide

liJk van andere politickc partijcn bn 

ondcr-,chcidcn. Dat i'> door ccn lunda

mentcle maat-,chappiJkritick waarmcc 

hct CDA zich di-,tanticnt van de 

-,chl)nharc trioml van het ncolihcralc 

cconomi-,chc hclcid dat onzc wc'>ln'>c 

cultuur in hct algcmccn en Ncdnland 

in het hi)zondcr terrori-,eeiT len pnn

groei hctalcn. [en ccr<,te aanzet tot 

deze -,tellingname i<; door het CDA al 

gedaan, maar tot op hcdcn te diffuu'> 

gchlcvcn 

Wil hct CDA tot ecn duidelijk politick 

geluid komen dat opmerkelijk vcr-,chilt 

van de andere politieke partijcn, dan 

zal cr gckozen moeten worden voor 

een aanvullendc 'economic van lidde, 

atlcctic, zorg en hurgervricnd<.chap' die 

volwaardig hinnen de huiclige economi

<,che wetcn<;chap gaat mccdraaien. 

Zonder die kcuzc is hct niet mogclijk 

ecn nieuwe halan<; te vindcn tu<,<,en 

<,laat en markt, tu<;<;en individuali-,ering 

en gemcen<.chap<;Zin, tus<;cn eigcn en 

algemecn belang. Binnen de kcuze voor 

een aanvullende economic vallen de 

prioritciten van hct (])A-programma 

up ccn natuurlijkc en ovcrtuigende wij

ze, op hun plaah. Daarhuiten hlijvcn 

zij mi-,plaaht, zeit-, onbcgrijpelijk, om

dat zc per delinitie nict inpa'>haar zijn 

in hct hllldige politicke <.tel.,el dat ener

ZIJch op een gedateerde wiJZC hct hc

grir vcrzorg1ng~staat in <..,land houdt 

door er uihluitend een <;ociaal-econo

mi-,chc inhoud aan tc gcven maar an

dcl·zijd-, ecn onwrikbaar geloof in de 

cipiclc '>tcllingnamc tcgen 

dcze 'Dam rond het gou

clcn kalt' tcgen de onge-

Het CDA kan aileen 
werking van de vrije markt 

koe<,tcrt. Hct link<. en 

overleven door rechb van paar<, vindcn cl

bar in een ddinitic van 

de rcaliteit die bijna uit

<;luitcnd uitgaat van mate

rick vcrhoudingcn. 

zondc hxatic op cconomi

~.,chc groci \Vtlaraan allc..., 

ondcrgc-,chikt wordt ge

maakt: gczin<;lcven, <,ocialc 

fundamentele 

maatschappijkritiek. 

vcrhanclcn, ccologi-.,chc on1gcving en 

de mcm zell met zip1 p<,ychologi-,che 

en ty<,~cke grenzen, pa'>l uihtckend 

hinncn het ideologi'>che gedachtcn

gocd van het C:DA. Tcmen omdat de 

verkilling en dreigcnde dc-,intcgratlc 

van de -,amcnlcving, cvcnal-, het morelc 

vcrval, in tocnemende mate de priJ'> 

zip1 die wiJ al-, <,amcnlcvlllg voor de 

eenzi)digc oricntatic op cconomi-,chc 

( IJV ~ K 'JH 

t'vlct cen lilmolic die ccn c111d maakt 

aan de ccnzijdigc econon1iscring van 

hct memclijk gcluk en zich richt op hct 

al-,chcid van de haa<,tcultuur en op de 

'economic van het gcnocg', haakt het 

C[)A aan bij hct n1cuwc. hiti-,che lc

vcn<,gcvocl dat zich mccr en mccr he

gint at te tckcncn. lht leven-,gevoel 

-,pruit voort uit de bchoelte aan ecn hc

tcrc kwalitcit van het hc-,taan en lcgt 
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ook prioritcitcn hij immatcriclc waar

dcn van het memelijk bestaan: zorg en 

aandacht voor elkaar, tijd voor onl'ipan

ning, hobhy's, vriendschap en bezin

ning. In dit lcvcmgevoel, niet aileen 

gesignalecrd door treudwatchcrs maar ook 

voelbaar om ons heen in een groeiende 

'tegencultuur', staat hct 'consuminderen' 

centraal, krijgt de loze kreet 'zorg' in

houd door hegrippen als 'zorgzaam' en 

'zorgvuldig' en zoekt men naar werk dat 

zich aanpast aan het Ieven. in plaats 

van Ieven dat zich moet aanpassen aan 

het wcrk. Het krijgen van kindcren 

wordt hovendien nict hcschouwd als 

een snort chronische handicap 

l.aat paars maar miljarden pompen 111 

de logistieke intrastructuur van Neder

land. zich uitsprckcn voor de 24-uurs

economic, lippcndicnst hewijzen aan 

het milieu, van iedere Nederlander een 

productie-ecnhcid maken, de huidige 

verzorgingsstaat en aile taboes die daar

hij \wren handhaven, de wortels van 

onze cultuur, het joods-christelijk erl

goed, vcrkwanselcn, hezig zip1 met 'las

tenvcrlichting', kortom de kwaliteit van 

Ieven in dit land \outer hnancieel en 

materieel vcrtalen. Maar hct C.:DA moet 

durven kiezen voor de rel£1tim1ele intra

structuur van Nederland en aan hegrip

pen als 'vcrzorgingsstaat' en 'hc~taan')

zekcrhcid' ook een sociaal-psychologi

sche dimensie toekennen. 

Levensvervulling 
In Nederland is het hewip 'emancipatie' 

versmald tot de 'noodzaak' I gehuwde I 

vrouwen dee\ te Iaten nemen aan de 

arheidsmarkt. Hct heleid dat vrouwcn 

daartoe moet stimulercn, richt zich op 

uithreiding van kinderopvang, huiten

schoolsc opvang en (hetaa\d) oudcr

schapsvcrlol. Vcrgclijking van dit 

'emancipatich('lcicl' met het voorwaar

dcnscheppend helcid in hct huitenland, 

biJvoorbceld Scandinavic, Duitsland en 

l'r<mkrijk, maakt duidelijk dat dit bclcid 

gccn vi~ie gceh op hct gczin zd~ 

maatschappelijke waarde ot wenselijk

heid. Het emancipaticbcleid van de 

overheid hangt van incidcntelc repara

tiepolitick aan elkaar en krijgt dan ook 

vee\ kritiek. lnventarisatic van suggcs

ties om het emancipaticbelctd te vcrhc

tercn, bepalcn zich grotendeels tot 

drie variantcn, die stuk voor stuk 'de 

oplossing' zouden moeten bieden. 

Zeds: 
Llitbreiding van het kinderopvang

en verlothclcid teneinde betaald wcrk 

betcr te kunnen comhineren met de 

zorg voor kindercn. 

l'lexihilisering van de organisatie van 

hctaald wcrk, waardoor zorgtaken 

mogelqk worden. Daarhij wordt ge

dacht aan een 32-urige werkweek en 

envoenng van hct wette\ijk recht op 

deeltijd 

- lndividualisering van inkomensrege

lingen. De helastingen en socialc ze

kcrhcid krijgen zo vorm dat geen rc

kcning wordt gehouden met de aan

wezigheid van de partner. 

len integraal helcid waarin a\ deze va

rianten zijn verwerkt wordt door velen 

a is 'idcaal' gczien. 1\ 1aar zelts zo'n uitge

sprokcn emancipatiehelctd kan niet 

voorkomen dat de deelnamc van man

ncn aan onhetaalde zorg gering zal hlij

ven, en dat de arheidspartecipatie van 

vrouwen blijh steken op het nevcau van 

de dccltiidhanen !let houdt de he

staande rolverdeling in stand: mannen 

ziJn .fulltinie werkncmcrs zonder ovcrige 

verplichtingen, clus de idealc werkne

mcr. Vrouwen blitven in dit model 

twccdcrang<, wcrkncn1cr...; n1ct ccn ri~i

co. len goed gezinshelcid hoort ook 

een emancipatiebelcid in te houden en 

omgekeerd. Het houdt cnerzijds reke

ning met de speciale hehoclten. wensen 



en ko-,ten die gezin-..vornling tnet zich 

meehrengcn, maar rcspecteert ander

zijds ook hct rccht op vrijc kcuzcn en 

stimukcrt cen rcchtvaardigcr vcrdeling 

van arheid en zorg. I )ic rcchtvaardigcr 

verdcling -,taat en valt n1et een grotcr 

aandccl van manncn in de zorg 

Hct 'gczimhclcid' van het C:J)A is hij 

de laahtc vcrkiezingcn nict aangc~b

gen, omdat het gcen totaalplan van 

aanpak was, maar geprcscntccrd were! 

in de vorm van lmsc tloddcrs die vaak 

ouderwcts en truttig aandcden. Daar

dom ging hiJvoorhccld het 'opvoe

ding-,loon' ccn eigcn, anti-cn1oncipatoir 

Ieven lijden. lht is Jammer, want het 

(J)A was de eer<;tc politickc parti) die 

hesclte dat hct gezin in Nederland 

door allcrki maatschap-

a! die vcrschillendc bsen die memcn 

aiken, als partner en als ouder mce

rnaken, achtercenvolgcns en ~onl<.; \Veer 

opnieuw. Ieclere tasc vraagt een nieuwe 

aanpa-..r.;ing en vcrdcling van de energie 

die hcschikhaar is voor relatie, werk en 

zorgtaken. len modernc gezi mpol i tick 

onwat hnancick stcun voor degcnen 

die kindcrcn opvoedcn. 

I let C:DA zou een !o!<Jir individualise

ring van hct inkomen mocten verwcr

pcn door zich te hcrocpen op het kit 

dat gezinworming cen gcnlCenschap

pelijkc hczigheid is van heidc partners 

en dat ouderschap daarom gccn indivi

dualisering van de inkomemrcgcling 

toc-,taat. 

Hct krijgen en hehhcn van kindercn 

moet lonen, de inkomcns-

peliike ontwikkelingen en 

het gehrek aan aandacht 

van de overheid, een 

kwetshare ledeenhcid is 

geworden, die daarom he

scherming nodig hedt. 

Het CDA zou een val die kindcren met zich 

meehrcngen moct dan 

ook gecon1pcn~ecrd wor

den met een hogcre. inko

mensalhankelijke kinder

hijslag 

to tale 

individualisering 

van het inkomen 

moeten verwerpen. Te denkcn valt hovendicn 

Levens loop 
In dit gezinshekid zal het CDA het 

recht op cen vnje keuze voor vrouwen· 

zell zorgen voor de kindcren, hct wei 

of niet I parttime! werken, mocten he

nadrukken. Cezinshelcid client uit te 

gaan van de rcaliteit. 

Ln die realiteit is dat hijna zeventig 

procent van de Nederlandsc gczinncn 

gedomineerd wordt door het verschijn

scl tweeverd1encr, hetgeen in de prak

tijk op andcrhaltverdiener nccrkomt. 

Slcutclwoordcn van dit gezinshclcid 

zouden 'kvcnwervulling' I in plaats van 

emancipat ie I en 'lcvcmloopdynallllCk' 

moeten zi Jll. Lcvenwervull i ng verraadt 

pcrsoonlijke kcuzcs e11 prioriteitcn, al

gc-,tctnd op cigcn aard, \Ven-,en en onl

standigheden. 

Levcnsloopdynamiek doet rccht aan 

C llV ~ s '!N 

aan l'l'll 'zorgprincipc' die 

het huidigc 'kostwinncrsprincipe' in het 

fiscaal stclsel vcrvangt voor de oudcr 

die niet ol fl<lrllllllr wcrkt. De nuder die 

fui/Ji111r zorgt, komt hovendien in aan

tncrking voor ccn zorgloon. 

Te overwcgen valt ook ccn sociaal vcr

zekcring<;<;tclsel dat cr toe lcidt dat hct 

inkomcn van mcnsen met kinderen hc

ter wordt gesprcid over hun levensloop. 

(1-:cht lparcn zondcr kindercn moe ten 

daar aan mcchctakn, zoals ze mceheta

lcn aan aile colkctieve voorzieningcn, 

ook al maken ze daar gecn gchruik van. 

Len nieuwc gcneratic is cen invc<;tering 

waar we allcmaal helang hiJ hchhen. 

Opvoedingsondersteuning 
Fen goed gczimheleid houdt zich 

eveneens hezig met de immatcricle on-
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dersteuning van gezinnen. Meer kin

deropvang, verplichte voor- en na

schoo\<,e opvang tot I() jaar, continu

rooster'> en dergelijke zijn we\i.,waar 

van helang, maar voorkomen moet 

worden dat het ouder<,chap onder in

vloed van sociale dwang steeds meer uit 

de privt'-stcer wordt gehaald. lnmiddels 

kan het C:DA enig zeltbewustzijn ont

lenen aan het teit dat er, door eigen 

toedoen, een rehabilitatie van het gezin 

heelt plaatsgevonden In gezinnen zeit 

wordt. zu signalcerde het blad illtcnllcdi

tlir onlang'-;, hct gc-..prck over \Vaardcn 

en normen in de opvocding weer door 

ouders gevocrd. 

Ook is er weer maatschappelijke aan

dacht voor het gezin a\., hoedcr van 

normheseL Uit hct eerder genoemde 

NIDI-onderzoek bleek bovendien dat 

77 procent van de Nederlandse bevol

king het ecns is met de '>telling dat 'het 

goed zou zijn al'> er in de toekom'>l 

n1ccr aandacht zou \vordcn gcgcvcn 

aan het gezinslcven' Het ti) is gekeerd 

en gcdt het C:DA daMmee 1·uim haan 

voor een exclusicf en cxplicict gezin<>

belcid 

Fen uitgebreider en (gedeeltelijk! door

hetaald oudcr.,chap<,- en znrgverlol en 

het recht op deeltijdwerk moeten gesti

mulcerd worden vanuit de wclenschap 

dat oudcrs mecstal de mce<,t gemoti

veerde opvocder'> van hun cigen kinde

ren zijn I )aarnaast i'> het dringend 

noodzakelijk dat cr aan de roep 0111 

mecr kinderopvang ook de noodzaak 

van ccn pcdagogi~.,chc vi-;Jc op de gc

wen<,te ontwikkeling van kinderen 

wordt gekoppeld 

\n.,tituties die oudcrvervangend acticl 

zijn, ziJn op dit moment grotendeels 

'bewaarverblijven' die zorgen voor het 

natje en droogje van de aan hen toever

trouwde kinderen, maar niet werken 

vanuit pedagogi'>che prinupes. Dit 

leidt, bijvoorbeeld, tot een toenamc 

van kinderen die prohlemen hebbcn 

met zindeliJk worden, omdat zij op hun 

kinderdagverblijven uitsluitend op vas

tc tijden, du-, 'op de klok', op potje<, 

worden gezet. lklangen van het indivi

duelc kind dreigcn ondergcschikt ge

maakt te worden aan de interne organi

<.;atic van de opvang. 

Wannccr opvang van nul tot ze-,tien 

jaar in 1\:ederland voor en na <,chool en 

tu~l.)cn de rniddag gcn1ccngocd zal gaan 

worden, dan is het van het groot<,te be

lang om ontwikke\ingspsychnlogische 

criteria voor al die verschillcndc leel

ti)d"tadia van kinde1-cn en de wense

lijke overdracht van waardcn en nor

men, al-,mcde ungewcmte invloeden, te 

tormulcren en daarvoor spcciaal ge

<,choold personeel in te zettcn. \)aar

mce verrijzen de contouren van een 

ge-lntegreerd jeugdhelcid a an de hori

zon, gekoppeld aan mecr prakti'>che, 

laagdrempeltg toegankeliJke opvoc

ding<.steun voor ouder'> 

Want het gezin-,lunctioncren be'ln

vlocdt her gcdrag van kindcrcn, gun..,tig 

ol ongunstig. Stress van de ouders bete

kcnt stress vom de kindcren. Het zip1 

de ktnderen die het meest getrollcn 

worden door verstoorde en gebroken 

relaties. Het gegeven dat door de 

komst van cen kind de '>flanningen en 

contlicten binnen een relatie bcduidend 

toenemen, met name de onenigheicl 

over de vcrdeling van de zorg- en hui'>

houdei!Jke taken, i-, een tckcn aan de 

wand. Zowel thui'> a\., op het werk i'> 

het Ieven voor Nederlanders aanzienlijk 

veelc1'>endcr geworden Vocg daarhiJ de 

opvoeding'>onzekerheid van veel nu

der'>, de hoge echtscheidingscijlcr'>, de 

toegcnomen meldingen van kindermis

handeling, het stijgende percentage 

problcemjongeren en jongeren cia t in 

aanraking komt met JUstitJe, en het 



wordt duidelijk dat een jeugd- en ge

zimhelcid geen overhodige luxe ot on

gewemtc bcmoeicni-; van de ovcrheid 

met het privc-domein i'>. Een mini-;ter 

voor jeugd- en gezin-;zaken i-; dat even

min. Jeugdbelcid i-; nu vcr-;nipperd over 

tal van mini-;teric-; en icder mini-;terie 

houdt zieh met ccn tacet hczig Daar

door ontbreekt het ovcrzicht en kan 

ecn g6ntegreerd jeugdhelcid 11001t van 

de gmnd komen. lhtzeltde geldt voor 

het gezimhelcid. Fr i-; gccn mini-;terie 

dat maahchappelijke thcma\ rond rcla

tie-;, ouder-;chap en kinderopvocding 

onderzoekt en helcid-;matig vertaalt, 

noch allcrlei overheid-;maatrcgclcn 

loct<;t op dc comequentie-; die zij heb

ben voor gezinnen. Een Jeugd- en ge

zin-;hclcid i-; voorwaardcn-;chcppend, 

van V(Jr'lr de conceptie lot in de tweede 

lcvemheltt, e11 dnhalve eigenl11k ook 

generat1ehelcid. 

Voor het CDA kan het 1'-.:oor-;e gezilh

helcid een goed voorbeeld zijn, lemccr 

on1dat men in Noonvcgcn ook ccn nli

lll',tcr voor icugd- en gczin.:.,ztlkcn 

heclt. Het N()(mc heleid kent niet ai

leen ecn riant, doorbctaald, ouder

-;chapwcrlol en een goede kinderop

vang, maar richt zich ook op het 

hiJ'>taan van het gezin op hct gchied 

van oudcr<.,chap en <..,J.!llcnwoncn via ou

derhcm,ddeling, oudcrhegclciding, va

dcrgrocpcn en 'ianlcnwoning.;;cur.:.,u~~cn 

Ouderhemiddcling " verplicht voor 

ouder-; die willen -;chciden en die kin

derell hehhen die jongn zijn dan 16 

JaJr Oudcrhcgelciding i-; ccn voorzic

ning die vooral door gezondheid-;cen

tra wo,·dt vcr'>l1-ckt en dic ouder-; lracht 

le <;teLIIlen hij het verzorgen en opvoe

den van hun kinderen. 1-let 1dee van va

dcrgrocpcn i'-. ont-..tatln uit ccn algc

mene hehoclte om vader-; men hi1 ou

der-;chapqaken tc hetrekken. Dczc 

grocpcn luncttoncrcn voor vader-. a]..., 

(I lV 7 s 'JS 

een belangrijk platlorm voor het bedis

CU'>'>ii'ren van hun nieuwe rol. Samen-

woning.:.,cur~u.;;;scn voor partners, onge

huwd en gehuwd, worden over het 

algcmeen door vrijwilliger-; gegeven. 

De overheid <,ubsidiccrt deze cur-,us-;en. 

Het Noor<,e gezimbelcid stoelt op cen 

grociend beset dat samenwerking lU'>

<,en de centrale overheid, de plaat-;clijke 

overhedcn en vrijwilliger-;organi-;atie'> 

noodzakelijk is om een gedegen ba-,i'> 

tc lcggen voor ecn goed gczinshelcid. 

ledereen werkt, iedereen zorgt 
Temlotte Celijkwaardigheid van man

nen en vrouwen vergt cen gelijke eco

nonli~chc waardcring van zorgtaken en 

arhcid'>lakcn Zorg i-; net zo goed ar

hcid. Fen economic die zorg als arbeid 

en kmtcnlactor zovcel mogclijk ont

kent en bij voorkeur 'grati-;' wil Iaten 

plaatsvinden, ontkcnt daarmce dat 

vrouwcn in het algcmeen ecn oncven

redig groot deel van de kmtcn van de 

?org voor alhankelijken -cer-;t de kin

deren, later hun hejaarde ouder-;- voor 

hun ,-ekcning nemcn. De lixatic op cco

nomi<,che groci heclt gelcid tot cen 

,chcclgroei tu-,-,en harde en zachte -,ec

tor en hct weghczuinigen van hctaaldc 

arhcid in de zachtc -,ector: welzijn, 

volbgczondhcid, zorg, cultuur, ondcr

wij<,, milieu en vciligheid. Hierdoor 

wordt de kwaliteit van het mcmelijk 

hestaan, met name die van kwet,harc 

grocpen, en de leclhaarheid van onze 

...,atncnlcving in gcvaar gcbracht. 

Ecrdcr in dit <ntikel suggcrecrde ik dal 

hct CDA zich doclhewu<,t in de door 

zijn gcwen-;te politick moest Iaten lei

den door ecn 'economic van de licl

dc'. omdat de lwcedcling in 'hard' en 

'zacht', mel de daaraan verhonden 

waardeoordelen, de mcc<,t schadelijke 

twccdcling ic. die zich in onze samcnlc

ving vomdoct. i)aardoor i'> alles wat 
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werkelijk van waarde i<;, weerloos ge

wordcn tegen de tucht van de markt en 

de toet<; van ta<;tbaar nut en rendement. 

,'det hct devie<; \preiding van zorg, ar

beid, inkomen en tijd' kan het CDA de 

gedeelde verantwoordelijkhcid propa

gcren van een nieuwe solidariteil: 'ie

dereen wcrkt, iedereen zurgt' lht bc

tekcnt arheid,plicht voor iedcreen, 

gekoppeld aan werkwcker1 van maxi

maal dcrtig uur, zc<; uur per dag. [en 

grout deel var1 de hurdige uitkeringen 

wordt gehruikt om al die hanen die cr 

in werkelijkhcid zijn, al dat werk dat 

niet gedaan wordt ol on-

mannen met kinderen een evenrcdig 

aandeel in zorg en in arheid, en kunnen 

ziJ hijvoorhccld tijdens de meest veel

eiscnde lase van het ouderschap iedcr 

een dag mindcr werken, via doorhe

taald, gesprcid ouderschapsverlof. 

Andcrhall-verdiencr<, gaan er· met deze 

constructie nict up achtcruit, zij hlijven 

met clkaar hetzellde aantal uren draai

en. Ieclerc Nederlander wcrkt op deze 

wijze bovendien aan zip1 eigen socialc 

zekerheid en pensioen, terwiJI hi) ol zij 

dat ouk tot op aanzienlijk hogere leel

tijd bn hli)ven doen, via werktijden 

die, hqvoorhceld, in twee 

hetaald moet worden ge- "Spreiding van zorg, ta,en wmdcn atgehouwd 

daan, weer zichthaar te 

maken. Op deze wijze bn 

een aanzienlijk deel van 

hct Ieger van de hondcrd

arbeid, inkomen en 
Fen haan van ZC'-. uur rc

kent at met de gesel van 

de stt-c<;<, die steeds mecr 

men<,en trclt, Ievert htte, 

tijd." 

duizenden <,ociak inactieven die nu in 

de WAO ol in de hiJ<,tand zitten, aan 

het wcrk op schokn, in ziekenhuizcn 

en verplceginrichtingen, hij politic en 

plantsoenendienst, hoshehecr, in win

kels, in de persoonlijkc dienstverlening 

Zwart werk wordt wit, grij<, I onhctaaldJ 

wcrk ook. kdcreen die ktin werkcn 

werkt, desnoods in deeltijcL drie uur per 

dag. Wic mecr dan het maximum van 

zes uur per dag werkt, komt in een aan

zienlijk huger helastingtarid Niet het 

lcit dat je kortcr werkt, moet tcgen je 

plciten, maar hct gegevcn dat jc Ianger 

werkt. 

Ihnen van maximaal ze<, uur per dag 

maken ecn I 2-uurseconomic mugelijk, 

evenals de zo door werkgevcrs en 

werknemer<, gewcnste tkxihili<;ering. In 

kite ontstaat zo een twee plocgensys

teem, de oplmsing ook voor hct lilc

prohleem en vonr ochtend- en avond

menscn. Het gedt ook de garantie dat 

kinder·en altijd op de zorg en aanwezig

hcid Vall CCn ouder kun11en rekenen. 

Op dczc wijze vcrwer·ven vrouwen en 

gemotiveerde werk nemcrs en gee It vol

docnde tqd voor de concurrerende 

noodzakelijkhcden van het mens-zip1, 

rclatic'-., onhranning, vrijwilliger-,wcrk, 

activrteitcn die de gcmccnschap dic

JH.'n, bczinning. 

Met zo'n plan zou hct C.:DA zich on

verhiddclijk als de mecst progrcssreve 

partij van Nederland kwaliliccren, en 

met visie en ld ccr1 voorschot nemer1 

op de toekomst. Hoc dan ook, de ver

zorging..,<.;taat van die tockon1'-.t zal, 

moetcn stoclcn op gelijkwaardigheid 

van mannen en vrouwen, zowcl hinnen 

het gezin als op de arheidsmarkt, ak 

medc op de hehoeltc van kindcren om 

met heide ouders tijd door te hrengen. 
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