
G
czlmhc\cJd '" ccn politick 

1tcm omdat hct cen van de 

gczlcht,hepalcnde thcma\ 

"'van hct C DA Dat hcte

kent dat rc,tdtatcn van gezin<;onder

zoek al heel <,nel ecn polit1cke lading 

wordt gcgcven. Dat i'> in de afgclopen 

jarcn wei gchlckcn. t\lct name naar aan

lciding van onderzockcn in opdracht 

van het minl'>tcric van VoJk,gezond

lwid, Wclzijn en Sport 1 VWS I z11n er 

puhlicitcit<;golljc' gcwcc<,t WJJrin op de 

voorpJginll\ tc lczcn \\'Zl'-, dat hct zo 

gocd goat n1ct de gczinncn in Neder

land' In I 'J'>'l gilt het mini,tcrie van 

V\VS opdracht ccn groohchccp'> on

dcrzock te docn naar hct 'opvoedcn in 

Ncclcrland' In de puhlicitcit lcidde clit 

ondcrzock tot koppen <:tl'> 'Ncderloml'e 

oudcr' doen hct gocd OndcrzockeL 

rcgc\-., erg gcwttardccrd, gczin-.hclcid 

nict nodig' (Trouw, '\1 mci I'J'J(JI_ In 

november I 'J'J7 wa<; hct weer rJilk tocn 

het Cezi11<;rapport van hct Sociaal en 

Culturccl PlanhureJu ISCPI ver<;chccn. 

Fen kop luiclde: 'Cecn rcclcn voor zorg 

over gez111 Wcrkcnden hchhen hc

hoeltc aan ilcxihcl en dceltijdwcrk, 

m1nclcr aan geld' 1Trouw 6 november 

I'J'J71 l)c journall'>tc llorhara Berger 

concluclccrde op de voorpaginil dat hct 

uitgckomcn rapport - hchalvc op hct 

tcrrein van arheid en zorg- de wind uit 

de zcilcn van de oppc,,itic haalt. 'In het 

hl)zcmdcr op lwt tcrrcin van opvocding 

van kindercn en de ovcrdracht von 

waarclen en normen - wJar hct CDA 

zich de mcc<,tc zo1·gen over maaktc- i' 

( I)\' ] 'lS 

cr volgcm hct SCP weinig aan de 

hand' Noar aJnleiding van de hcricht

gcving rondon1 hct Cezin'lrapport van 

het SC:I' hch ik ccn kriti,ch <;tuk gc

<,chreven clot ver<;chenen i'> onder de 

kop 'Von het SCI' moct het wei gocd 

gaan met de gezinnc11 in Nederland' 

(22 november I 'J'J7l. In reJCtie daarop 

'>chrecl C:.S. viln l'raag, mcdcwcrker 

van hct SCI' en mede-Juteur van hct 

Ccz1mrapport - cen rcactie onder de 

titcl 'Iomen wil cen gczin<;rapport waJr

mce hclcid i'> tc kroken' (2H november 

I'J'J7J. lk wil vJn de gclcgcnhcid gc

hruik mJken om nog cem tcrug tc ko

mcn op dczc kortc di'>CU<;<;ic Dat i'> 

nodig omdJt het voor de hand ligt dot 

Jndere partijcn met het SC:P-rapport 

in de hand het CDA zullen prohercn 

in de hock te drijven. Zoal' Bolkc<;tcin 

on lang'> in het Huitcnhol Jaap de Hoop 

Scheller voorhield dat hiJ na het SC:I'

,-ilpport loch mocilijk kon volhoudcn 

dat het in Nederland '>iccht gaJt met 

het gezin. lk wil hier de argumcnten 

nog cem gcven waarom hct CDA zich 

nict in de hock moct Iaten dnjven 

door de uitkom<,ten Viln hct SC:I'-rap

port. 

Het i'> opvollend dat dit <,oort dchatten 

zich met de rcgelmJat van de klok voor

docn: er ver'>chiplt cen rapport over gc

zinncn in Nederland, de per'> hcricht 

dat hct ollcmaal gewcldig gJJt met de 

gczinncn in Nederland, vervolgcn<, <;taat 

icmand op d1c de optimi<;ti,che conclu

'ie'> hc,trijdt. Fn dan i'> hct weer wach

ten op de volgendc di'>CU<;<;ie. 1 
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Van onderzoekers - en zeker van 

onderzoekers die in opdracht van een 

nlini-,tcric \V~rkcn- n1ag vcrwacht \Vor

den dat ze zo precies mngelijk aange

ven welke politieke conclu-,ies wei en 

niet op basis van hun onderzoek ge

trokken kunnen worden. _lui<,t hij on

derzoek in opdracht van een ministerie 

is het vaak heel verleideliJk om toch 

wat concessies tc doen aan wat er door 

ccn '....tuurgrncp' op ccn nlJnir..,tcric vcr

wacht wordt. Daarom i-, hct dringend 

noodzakelijk dat juist ondcrzoeken 

over politick gevoelige materie waartoe 

een mini-,terie opdracht heelt gegevcn 

grondig en krittsch gekeken wordt. Op 

hct Cezinsrapport van het SC:P is kri

tick nwgelijk, en die kritiek richt zich 

dan ml't name op de relatie tu<,<,en het 

rapport en de eruit gctrokken conclu

sies. Aan de hand van het SCI'-rapport 

zal ik zo precies mogelijk proheren te 

lormulcren waar mip1 kritiek zich op 

richt. 

De benadering van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau 
\-let SCI'-rapport lxvat ontegenzegge

lijk heel vee\ inlormatie, en vaak ook 

genuanceerde inlormatie. lndrukwek

kend vee\ materiaal i-, verwerkt, en dan 

met name in de hood-,tukken over werk 

en zorg en over opvoeding. Opvallcnd 

is dat twec hootd-,tukken worden gc

wijd aan de verdeling van arbeid en 

zorg en dat die aan de kop van het rap

port <,taan. Daarmee is a! aangegevcn 

dat daarnaar de meeste aandacht client 

tc gaan. In ovcrccn'iten1n1ing daarn1ce 

zijn de resultaten zo opgevat dater met 

name helcid ten aanzicn van werk en 

zorg noodzakclijk i-, Dat spcelt de 

paar<,c coalitic in de hand die gczinshc

lcid vooral uitlcgt als het verbcteren 

van de faciliteiten voor werk en zorg 

De hoofdstukken over 'lnkomen' en 

'Cezin en school' ZIJ!l vee! minder 

breed opgezet. 

Mijn kritiek richt zich op dezc ge

klcurde selcctie. Nog mecr ncht mip1 

kritiek zich op de manier waarop in het 

rapport- en dat komt nog ongenuan

ccerder over in het persbcricht - de 

zorgcn worden gcsu~t over ten ccT.:...tc 

het inkomen van gezinnen en ten 

tweedc over de kwaliteit van de opvoe

ding. Over hct inkomcn staat in het 

pershericht te lczen: 'De inkomensposi

tie van gezinncn n1et kindcren ;..., vcrgc

lijkenderwiJs niet ongumtig' ln over 

de kwaliteit van de opvoeding: '\)e ou

ders liJkcn voor de overgrote mecrder

hcid te voldoen aan de ganghare peda

gogi<;chc ei~cn \vaarhij aan kindcrcn 

licldevollc onderstcuntng en gczag-,uit

odening wordt gehoden in een even

wichtige dmering' In het rapport staat 

zells een zinnet)e dat Nederland-,e ou

dcrs een Nohelprijs zouden moctcn 

krimen len mcdiageniekc uttspraak die 

ook de pcrs gchaald heclt. 

Het gaat nadrukkcliJk om ecn verkcn

nendc studie, op verzoek van opdracht

gcver, <,taat<,<,ecretaris Terpstra: 'Lht wil 

zeggen dat het onderzoek eerdet· is ge

richt op het -,ignalcren van problemen 

dan op het verschaltcn van op]o<,<,in

gen. Belcid-,aanhcvelingen zqn in dit 

stadium van ondcrzoek pt-cmatuut-' 

'Stoutmoedige aanhevelingen voor he

kid worden niet gegcvcn', aldus het 

SCI' zelf. Dat mogc waar ziJ11. lr wor

den echter wei stoutmoedige conc]u<,tes 

getrokken. De helangrijkste <,toutmoe

dige conclu-,ie is dat er weinig aan de 

hand is. Het rapport is tn vee\ opzich

ten gemtanceerd, maar de conclusie'> 

niet. lk loop de twee punten 'inkomen' 

en 'opvocding' na. 

lnkomenspositie 
De pmitieve ccmc!u.,ics over de inko-
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men<,prhitie zijn onvoldoende gelun

deerd. De ondcrzoekwraag i<; namelijk 

nogal <;maL men richt zich uit'>luitend 

op de inkomemgevolgen van de ge

hoorte van kinderen. Wat het hehhen 

van kinderen hetekent voor het gezins

inkomen gedurende de I K tot 25 jJar 

cbt ouders kinderen onderhouden, 

worclt in het hoold<;tuk over gezin-,in

komen nauwelijks helicht. Bovendien 

wordt Jui<,t in dit hoofd<;tuk niet het be

grip twccvcrdicncrr., uitccngclegd in 

vcrschillcnde groepen. Fldcr<; in het 

rapport gcheurt dat terccht wei. DJar 

worden onder'>cheiden: anderhallvcr

dicncr<;, hall-om-hJit-verdiencr'> en 

dubhelverdiencr<; Aile tweeverdicner<, 

li1ken op een grotc hoop te worden ge

gooid. De voorheelden lijken vervol

gcm voorJI te gaan over anderhJifver

dieners (ot nog minderl: waarin de man 

tulltime werkt en de vrouw een kleine 

decltqdhaan hecft AI, de vrouw dJn 

haar haJn opgeelt i-, het voor<;telbaar 

dat de inkomemderving wordt opge

vJngen door kinderhij,lag, inkomcn<,

verhetcring VJn de hooldko<,twinner en 

gun"itigcr hcla-aing- en prcn1ictaricvcn. 

DJt zou dan hetekencn dJt de voeto

vcrheveling voor het geziminkomen 

pmitiel uitwerkt. Cemi<;t wordt echter 

een grondige anJiy'>e vJn de hijdrJge 

die de voctoverhcveling Ievert JJn hct 

Jnkonlcn van gczinncn lllCt ccn ccnvcr

diener. In de heiJstingp!Jnnen VJn 

Zalm en Vem1eend verdwijnt ook 

deze gezi11<,ondersteunende voorzie

nlng. Fvcnmin kon ik terugvinden de 

hogcr gcwordcn oudcrhiJdragcn t~an 

k1nderopvJng. Fveneem onthreekt in 

de herekcningen het veel hJrdere 

rcgl!llC van de Algcn1cnc Nahcr.;taan

denwet en de for<;e kortingen op de 

kinderhijslJg die zich <;teeds <,cherper 

zullcn doen voelen (Ji<; de overgJng

<,termijn zal ziJn afgelopen) Het i<; toch 

( llV 2 'lH 

werkelijk opvJIIcnd dJt de korting op 

de kinderhij<;\Jg niet be<;proken wordt 

in relatie tot de inkomen<,p<hitie VJn 

gczinnen. l)c herekcningen ga(]n nog 

uit VJn de nude '>ituatie ( 1995) De con

clu'>ie'> over de linJncicle '>ituJtie zijn 

du-, gehaseerd op nude gegeven<,. De 

nieuwe <,ituJtie vanaf 1997 (invoering 

i\lgemene NahestJJndenwet en wijzi

ging kinderhlijslag) i-, niet verwerkt 

In een korte tocgevoegde paragraal 

constateert het scr dat de bezuiniging 

op de kinderhijsiJg 'een niet te verwaJr

lozen inkomen<;achteruitgang voor ge

zinnen met kinderen' is. Ten opzichte 

van hct oude <>y<;teem hetekent dat een 

Jchteruitgang van 900 gulden per jaar 

en voor groterc gczinnen met oudere 

kinderen nog meer. Ook miste ik een 

grondige JnJlyse van de kmten voor 

onderwij'>. Dat wordt een klein heetje 

gocdgemJJkt door de paragraven in het 

hoofd,tuk over 'Cezin en school' waar 

kort iel'> gezegd wordt over de kmten 

die ouder<; voor onderwijs moeten op

brcngen. Fen preciezere anJiy<>e van 

biJvoorheeld de kmten voor onderwijs 

zou interessant zijn, na de invoering 

vJn de tempoheurs onder dit bhinet en 

nu ver<;chillende politieke parti)en de 

<,tudielinJilCiel·ing weer ouderafhankc

lijk willen gJJn maken. lntrigerend is in 

ieder geval dat uit enquetcs over hypo

thetisch nieuw gezinsbelcid hlijkt dat 

een aanzienlijke verbging van de km

ten vJn onderwijs hoog op het wensen

lij<;tje -.taat (Ji'> tweede na de toppriori

teit hctere mogelijkhedcn om in 

dcelt1jd te werken). Blijkbaar vinden 

oudcr<> de kosten voor onderwij'> erg 

hoog. Dat zJI onder Jndere samenhan

gen met de moeilijke pmitie van gezin

nen met middeninkomens en <;tudc

rende kinderen. Het SCP concludeert 

dat het 'prohjt van de overhcid' van 

hui<;houdens met kinderen ten opzichte 
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van andere hui.,houdem ruim 7000 gul

den mecr i'> en dat dat voordeel vooral 

ont<-.taat door suh"iidiC;ring van hct gc

hruik van onderwijwoorz1eningen. Her 

SCI' '>preekt wei van 'een -,ub'>tantieel 

hedrag', waarmce het de indruk wekt 

dat hct wei voldoende ol zell-; teveel i-; 

AI metal lijken de pmitieve conclu-;ie'> 

ten aanzien van het inkomen onvol

doende onderhouwd te zijn. Er worclt 

onvoldocnde rekening gehouden mel 

het pakket gezimonvriendelijke maat

regelcn van het kahinet-Kok. lharnaa'>l 

i'> de pmitieve conclu-,ie wei erg -,eke

tiel DuideliJk worclt dat de kom'>t van 

kinderen een gevoelig eHect op de 

koopkracht van een hui-,houden hedt. 

Deze daalt met I H,4')(, Ook bij devol

gende gehoorten loopl de koopkracht 

tcrug, zi_j het in n1indctT n1atc, ongc

vecr 5% per kind. De oudcr d1e na een 

-,cheiding het kllld under haar honk 

necmt verlie'>t 46,.0% aan inkomcn en 

3 I,'!% aan koopkracht. 

Bovendien wordt herekend dat gczin

Jlen met kinderen op het minimumni

vcau onder hct he'>laan-;minimum Ieven 

omdat de kinderbij-;lag nnJr 41% van 

de kmtcn van kinderen dekt (dat wa'> 

dan wei in I 995'). Hier moet aJn toe

gevoegd worden dat het SCI' niet mec

gerekcnd hedt de ·ofJf•orlllllily cos/\· van 

een eventueel door - mce'>tal nweder'> 

- gcnli'-.tc carriCre. Llit gcgevcn'-. die 

wei i11 het rapport -;taan hlijkt dat het 

arheid~patroon van vrouwen zcer gc

voelig i~ voor de aanwezigheid van ktn

deren. Het SC:l' kon dat nog niet hcre

kenen en gedt dat ook ruiterliJk toe 

Fvenmin hevat het rapport uitputtende 

gegeven~ over het zogenaan1de 'gezin'->

dal' waarover de Neclcrland-;e Cczin'>

raad ol ver-;chillende jaren rapporteert. 

Dat i-, een echte tcgenvallcr. Waar zip1 

de gcgeven'> van de Ncderland-,e 

Cezimraad- die aan dit rapport, maar 

om een ol andere reden niet aan het 

hoofd-,tuk over inkomen, heelt meege

werkt - gehlcven' Ten-,lotte ontbreekt 

een vcrgelijklng tu.,-,en de Nedcrland-;e 

invcstering 111 gcztnncn en die in an

dere Lcurope'>e lanckn. In 19'!() heelt de 

gezi1w;ocioloog Kee'> de Hoog al va'>t

ge'>teld dat Nederlond in Europa he

paald geen gicl-;lancl i'> op het gebicd 

van linancieel gezin-,hekid. 

,\lijn conclu-,ie blijft dat het hoolcl'>luk 

over inkomcn nJuweliJb een hetrouw

haar heeld gee It en clu-, niet ge-,chikt i-, 

a!-, uitgang~punt voor hct vocren van 

gezimhekid. Het i-, te -;electJel en het 

gedt geen hetrouwbaor heeld van de '>i

tuatie van gezinnen nu. De vraag hlijtt 

hangcn waarom het SC:I' hootd-,lLlkken 

over wcrk en zorg en opvoeding zo uit

voeng en grondig heeh aangcpakt en 

het hoold'>tuk over inkomen zo zecr 

heperkt hcelt opgezct 

De opvoeding 
Naar aankiding van het hoold-;tuk over 

opvocding waren de koppen eutori-,ch, 

'C~cztnncn tuncttonct-cn gocd, van cri~i~ 

in opvoeding ~~ gcen ~prakc·' !)it i~ ge

ha'>eerd op twee empirische onderzoc

ken, waarbij het SCI' zell al zecr veel 

en zwaarwegende kriti-,che kantteke

ningcn n1aakt. Zoal~ gezcgd gat het 

per-,hcricht ook aankiding tot deze 

koppen. 1\lijn '>telling i'> dat uit de he

'>proken onderzoeken een dergelijke 

optinli...,ti-,chc conclu~ie gewootnvcg 

niet mogeli1k i-; Het SCI' vcrwij'>l 1n 

het rapport zell naar een themanummer 

van een tijd-;chril t over de vraag ol het 

goed ol -,lccht gaat met de 1eugd 

Omdat de redactie geen duidelijk ant

woord kreeg. luidde de titel van dat 

themanummer 'Het gaal goed/-,lccht 

mel de Jeugd' Kan weten-,chappelqk 

onderzoek CJberhaupl wei die uiteinde

lijk politieke vraag beantwoorden' lk 
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denk dat dat niel goed mogelijk i,. [n 

zeker nict in dit gcval. !::en van de twee 

grotc ondcrzockcn wuarop ccn hcrocp 

i<; gedaan i' dat van pmldr /1\1 Ccrri<;, 

gczaghchhcnd gczin<..,pcdagoog tn 

1\ederland. In een recent interview ant

woordt htJ op de vraag ol hiJ het een' i' 

met de optimt<;ti,che conclu,ie' van het 

SC:I'-rapporl. Zipl antwoord i' negatJcl: 

'( )p de eer<;te plaat<; hebhen de onder

zoeker' in het Cezin,rapport op ZIJil 

he<;t een vertekende interprelatie gege

ven van de <;COlT<; van ouder<; in zellrap

portugc..., over ccn aantal opvocding<.,

en gez111<;kenmerken. I )eze vertekening 

zit allereet·<;t in het kit dat we tot nu 

toe in de <;ocialc weten,chappen maar 

heel <;poradi,ch een ondergrem kunnen 

vu...,tlcggcn td<.., hct gJat on1 de kwalttcit 

van ecn hepaald a<;I>cct van on' lunctio

neren. /)u, al, hct gaal om opvoedtng<;

warmle ol de mate waartn oudcr' 

<..,trcng controlcrcn kan cbaruit nict au

tomati,ch ce11 conc/u,ie getrokkcn 

worden in de ztn van 'goed' en \lccht' 

Op de tweedc plaah hangl de verteke

ning nchttng 1'-iohclprij' <;<llllCil met hct 

kit dat deze conclu,ie<; worden getrok

ken zonder venvijztng naar de lcitelijke 

ontwikkeling,uitkom<;ten hi) kinderen 

e11 Jeugdigcn. Hiermcc kom tk op de 

helangrijk,te, derde kanttekening, na

meliJk dat het volge11' mij gaat om de 

totzdc opvocding'->olllgcving van kindc

ren en jeugdigen: thui,, in de huun, op 

<;chool, in de groep van lceltijdgenoten 

en vrienden, in de medi<1. Dat wil zeg

gen dat het liJd wordt om al deze 'om

gevingen' ook praktt<;ch te hekijken 

vanutt hct pcr,pectic! van wat kinderen 

en Jongeren nodig hehhen om uit te 

groctcn' l 

Allcrlct gegeven' waarutt hlijkt dat het 

nict zo gocd gaot n1ct gczinncn tn 

1\ederland zip1 ntel hi) het onclcrzoek 

hctrokken. Fr wordt vernwed dat er in 

( 1 )\/::!_I)!'{ 

ccn groot aantal gczinncn '-.prakc t<.., van 

kindcrn11Shandeling Dat i' al jaren be

kend. Recent were! duidclijk dat hui<;

arhcn daarop niet adcquaat impelcn. 

l'recieze getallcn zijn niet hekend. In 

ziJn prachtige <;tudie over de opkom<;t 

van cen nicuw gczin,ideaal in Neder

land concludecrt Cabncl van den llrink 

dat het aannemelitk i' dat ince<;t en an

dere vormcn van <;exuccl mt,hruik wer

kelijk vaker voorkomen.' De meek-au

leur van hct SC:I'-rapporl C:S van 

PraJg -,rcldc cbartcgenovcr in zijn rcac

tie op mijn kntick dat 'kindermi,handc

ling, vcrwaarlozing en <;ehueel mi'

hruik' eerder vakcr voorkwamen 'in een 

periodc dat hct gezin nog zip1 traditio

nele aanzien had en er nog geen meld

punten voor dergeliJke ver,chijmelcn 

warcn' Hier wreekt zich dat hct SCI' 

ntet erg <;terk i' in meer 'kwalitatid' on

derzoek en nict het oor te lui<;tcr hcdt 

gelcgd hij lcrarcn, hij men<;en die dag 

in dag uit met k111deren hezig zijn. Len 

lcrarc' die vene!t dat ecn k]a, met cer-

'tcjaarl.., crvaren en oncrvarcn doccntcn 

verbaa<;t; dat dcze k!a, op geen enkelc 

prikk<:l reagcert e11 lctterlijk onhe<;tuur

haar i-... [en pcdagogc die opvocding<.,

cur<;us<;en geelt en ouders met <;tomhcid 

-.laat \Vannccr zc vraagt \vclkc rcgc\, 

thui' gelden I )e nuder, hchhen geen 

regck 01 zc]l, maar het onderzock van 

de CC]) Den llmch onder oudcr' naar 

hehoelten aan opvocding<;onder<;teu

ning I l ')'J.i I. ;\lie ondervraagde ouclcr' 

gcvcn aan wei ccn~ hczorgd tc zijn 

over de ontwikkeling ol hct gedrag van 

hun kind. llij ongeveer eenderdc: i' 

hiervan ze]/, wekeliJk' ol dageliJk' 

<;prakc. Vccl oudcr' 156%1 hlitkcn 

moeite te hchhen met het overdrevcn 

druk zip1 van hun kind, met ,/echt luis

tcrcn, cigcnwij..., gcdrag en driftbuicn. 

47'){, stelt zich pmittel op ten opzichtc 

van dcclnan1c Jan opvocding~cur-,u'-1-
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sen. Dan is er nog de CCD in Rotter

dam die he,!oten hedt om zich vooral 

te richten op opvoeding<,problcmen. lk 

heb dan nog niet gcnoemd hct stij

gende drug<,- en drankgehruik door 

jongcrcn en de grotcr gcwordcn ag

grcssivitcit. Hoc verklaart hct SCI' dat 

uit cigen onderzoek blijkt dat het gezin 

twccdcrdc van de Ncdcrlanders de 

mee<,le zorgen haart, mecr nog dan 

geldzaken en gezondhcidc4 

Eindoordeel 
Hct beeld dat uit het rapport opdocmt 

is dat de ovcrheid vooral moet zorgcn 

voor n1ccr voorzicningcn 0111 zorgcn en 

werken tc comhincren, dan wordt cr 

voldoende gcdaan aan gezinshelcid. 

Het rapport stcunt en weerspicgelt 

daannce de paarsc invulling van gczins

helcid. Dit wordt gekcnmerkt door 

versmalling van gczinsbelcid tot cman

cipatichelcid en dan vooral tot werk- en 

zorgvoorzicningcn,. het 0thouwcn van 

de gczinsondcr<,lctmende hnancicle 

voorzicningcn en onduidclijk hclcid 

ten aanzicn van opvoedingsondcrsteu

ning. 

Het SCI'-rapport hevat vee! wcten

schappelijke gcgevcns, maar de opti

mistische conc]u<,ics zijn 'grote stappen, 

snel thuis' Hct is de vraag ot het ver

antwoord is gewcc<,t om deze studie op 

dit moment al uit te brengen. [r moct 

nog vcelmeer materiaal op talc! komen 

dan er nu is. Ook is vee! grondiger ana

lyse noodzakelijk. Van de inkomenspo

sitie van gezinnen hcbben we met dit 

rapport nog steeds gcen betrouwbare 

indruk. Daarvoor is een gerichtc Jaren

lange in<,panning nodig van instellingen 

als hct SCI'. het CBS, het NIIJLJ[) en de 

Nedcrlandse Cezin<,raad lr is grotc be

hocfte aan een gezinseffectrapportage. 

Daarvoor is men hlijkens het SCP-rap

port nog niet voldoende uitgerust. Het 

JS pmitiet dat het milllqeric van VWS 

de Nederlandse Cezinsraad in septem

ber 1996 opdracht hedt gegeven om 1n 

een tweejaarliJks signalement de voort

gaande ontwikkeling van de maat

schappeliike pmitie van gezinnen en 

andere lectvormen weer te geven. Zaak 

i-. dan wei dat de Cezimraad zich onat

hankelijk kan op<,tellcn ten opzichte 

van de opdrachtgevcr. llij dit SCI'-rap

port hcelt de Cczinsraad een opvallend 

klein aandeel ge<,peeld. Aan een vee! 

grondigcr internt1tionalc vcrgclijking i-, 

ook grote behoehe. Daarvoor kunnen 

de gegcvcn'i van Europc..,e grcn1ia gc

hruikt worden. Lr valt nog vee! te doen 

en de uitkom<,tcn daarvan Z!Jn gclukkig 

niet bij voorbaat hekcnd. 

j),·s i\ 1 l<liiSCJI 11 sti1]111edcu'crkcr h1j /Jet 

Wctcnschilr/Jc/ijk lnstJtuut Poor /,·1 CDA 

Hct Ccz1nsr11rrort, cc11 PcrkniiJcndc studic 111111r 

hct <}czin 111 ccn Prr<llldcrCIIdc l<llliCIIIwinl} C S. 

Pllll Pr11111} c11 i\1 NiriJJus-Ncll (red. J -
Ri]lll'ijk Sociil<JI cn ( 'u/tuml P/,111/mmw. 
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No ten 
/1e Sao:,k1<1 ( :rotcnhut<., en /\nne KJmpc,trJ ! k 

mccl!ct over de :c:cgcnlllgcn VJI1 hct modcrnc 

gl'Zitl, Ill '1 (,rotcnhut<, en I \'cltl dcr Z\\'clJrd 

red 1 I<Jt:UI l'tlOI h1dwli Cczn1 n1 /Jd(J,i Utrecht 
J<)!)j )1 51-(J.~I 

I)Jc, \I bn'>cll. lntcrvtC\\' met proJ dr I R.\1 

(,crT!'> N<ttiOilclJI en lokaJI gczlll..,hclcid hJrd 

I10d1g 111 Thcm,111Uill!llcr Ht,lruu~Jtlll/111 'l.oL1Jl 

gCZill<,hcJcJd' ]ZlclrgJng } ] llr. JJ 110\Tillhct 
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c;Jhni..'l van den Brink 1/(l,/t (i'Cii. u'<~u 1)(/,lc {){ 

0/lblili'/ 1'.111 lllllili' t/l'ZIIi,/,icdd!' 111 r\1dnL111,/ 

Nedcrlt~nd'> !n-,tJtuut voor :lorg en \\:czl1111 

L! trccllt 1 <)<)7 p. 1 sq 

Van den Bnnk' JiJ()7, p. S1-S-1- gcclt h1CIV.lll 

cell Jntcrc'>o.,Jntc tlllcrprcLlttc 

CllV 2 <J~ 


