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De vormgeving van gezinnen en de rol- en taakverdeling daarbin

nen zijn veranderd. In Nederland is het gezinsbeleid echter niet 

expliciet, maar impliciet. Noodzakelijk is de ontwikkeling van een 

integraal beleid dat mensen in staat stelt om voor elkaar te zorgen 

en kinderen op te voeden. De belangrijkste vraag daarbij is: welke 

randvoorwaarden kunnen de samenleving en overheid ontwikkelen 

zodat mensen hun opvoedings- en zorgtaken aankunnen. In eerste 

instantie gaat daarbij de aandacht uit naar drie beleidsterreinen: 

Financieel en fiscaal beleid; De combinatie van werk en zorg en 

Opvoedingsondersteuning. 

I 
n een snel veranderende <,amenle

vtng vorn1cn geztn 

en familie opvallende 

constanten. lndividu

ali~ering, econon1isering, 

technologisering, schaal

vergroting en llcxibdisc

ring hebbcn hun invloed 

up hl't gezin, rnaar vervan

gen niet de waarde ervan. 

Voor de mee<,te men<,cn is 

het gezin nog <;teeds de 

meest gewenste Ievens-

de <,amcnlcving. Voor de meeste men

sen, vrocgcr en nu, is het 

daar waar de ecrste waar

dcn- en normcnovcrdracht 

plaatsvindt, waar we lcren 

VVtlt zorg, solidaritcit, vcr

antwoordeli)kheid en sa

men Ieven inhouden en 

YO fill Drs. IE.B. Mmkuoort 

waar we andere gcncratico., 

blijvcnd ontmoctcn. On

clanks de importantie van 

het gezin en van opvoc

ding en zorg, zi_jn zij in 

het publickc e11 politickc 

Samenlcvingsverhandcn, gcdeelclc 

waarden en normen en het beset dat 

men op clkaar is aangcwezen vormen 

de basis van -;oliclaritcit, pcrsoonlijk en 

collcctid welzi)n en het draagvlak voor 

vooruitgang. Cezin en fan1ilie liggcn 

aan de basis van clit socialc weclsel in 

debat Jarenlang vcrwaarloosd. Recente 

geluiclen over normloo-,heid in de <,a

mcnlcving hcbhen ervoor gezorgcl, clat 

,. /lcll'rrkin,J Pdll de discussic-nolllic uoor de 

hcliotcn con{crCIJlic 'Fdlllilrc- cr1 1/CZinshclcid 
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velc hoofden zich nu opnicuw over de 

waarde van <,ocialc vcrhanden en daar

hinncn over de taken van opvocding en 

zorg huigcn. 

Cezin en familie zijn gecn nieuwe thc

ma\ hinncn her CDA. In de atgclopen 

jarcn hceft het Wetenschappelijk 

]n,titl!ut voor hct C:DA vcrschillcnde 

studies hieraan gewijd 1 Ook binncn di

ver<,e gclcdingen van de parti) is er hlij

vendc aandacht gcwee<;t voor gezin en 

fami!Je2 In 1995 is bcsloten de krach

tcn te bundclen en tc gaan wcrken aan 

de ontwikkeling van een integraal ge

zins- en familiebclcid. De ontwikkeling 

van ecn dergelijk heleid vraagt om 

mccr dan om de ontwikkcling van nieu

we instrumentcn. Een overkoepelendc 

visic van waaruit hestaandc instrumcn

ten gctoetst en nieuwc in<,trumcnten 

ontwikkcld kunncn worden, is ecn 

voorwaarde. Dat maakt de ontwikke

ling van gczinsbclcid geen ccnvoudigc 

klus, die in korte tijd geklaard kan wor

den.' 

Het doc! van gczimbeleid is structurelc 

aandacht voor en erkcnning van opvoe

ding en zorg en voor de verhanden 

waarin ziJ plaatsvinden. Fen belangrijk 

aandacht-,punt in de ontwikkeling van 

gczimbelcid, i' derhalve de ddinitie 

van 'gezin' In het christen-dcmocra

tisch denken over het gezin, staan 

duurzame verantwoordelijkhcid van 

volwa<;<,enen voor elkaar en voor (hun I 

kindcrcn centraal. Vanuit deze visie ge

zicn, richt gczimbelcid zich nict aileen 

op de opvocding van kindcrcn, maar 

ook op de zorg van volwa<,<;encn voor 

clkaar. len dergclijkc, hredc, ddinitic 

vraagt om ccn duidclijke formulering 

van doclgrocpen hi) de ontwikkeling 

van heleid,instrumentcn. Het opvoe

den van kindercn vraagt om andere za-

CllV 7 s% 

ken dan het verzorgcn van een hulpbe

hoevende oudcr. In hct hestek van dit 

artikel zal met name ingcgaan worden 

op gezinsbeleid voor gezinnen met 

opgroeiendc kinderen. 4 

Aanleiding en redenen voor 
gezinsbeleid 
Coed beschouwd is het vreemd dat hct 

gezin en gezinshcleid pas nu ondcr

wcrp van publieke en politiekc discus

sic zijn in Nederland. Op Europees 

niveau is de (sociale) positie van gezin

nen namelijk al langerc tijd aan de or

de5 In diverse bnden om ons heen 

wordt familiepolitiek gevoerd en zijn 

ministers voor Familiezaken aangesteld. 

Voorbeeldcn hiervan zijn onder andere 

Duitsland, Bclgie en Noorwegen 

De recente aandacht voor gezinsheleid 

lijkt te zijn ontstaan uit een gevoel dat 

er icts mis is met de ovcrdracht en nale

ving van normen en waarden in de sa

menleving en dat gezinnen daarin een 

rol spclen. Hct zou niet goed gaan met 

het gezin. Diverse onderzoekcn (SCP, 

1994/Hermanns ca., 1996) geven ech

ter aan dat het met de mceste gezinnen 

(90'){,) wei goed gaat en dat ook het 

grootste dee! van de jongeren ( 80-

85% J zonder crnstige prohlemen door 

het Ieven gaat. De vraag is dan ook, 

waar dczc bezorgdheid over gezinnen 

en over normen en waarden vandaan 

komt. Zou het mogclijk zijn dat de ver

anderingen die zich hehben voorge

daan 111 gezinncn, samcnleving en 

ovcrheidsbcleid debet zijn aan dcze on

rustgevoelens? Ecn naderc blik op dcze 

verandcringen. 

Vm111dcrdc geZt1111C11, r/uriformilcit C11 

rol(her)uadcli11!} 

Zorg en opvoeding zijn taken die van 

oudsher en ook in dcze tijd nog steeds 

grotendeels binnen gezinnen worden 
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uitgcvocrd. I)c vormgcving van gezin

nen is in de loop van de tijd echter ver~ 

anderd. Daarnaast is de rol~ en 

taakverdeling hinnen gezinnen aan vcr~ 

andering ondcrhevig. 

Sinds de jaren vi)ftig is de pluritormiteit 

aan lcclvormen gegroeicl. Relaties zijn 

in de huidige tiJd ntet mccr voor iedcr~ 

een voor het Ieven. ,'-,len sen hebben re~ 

laties voor het huwelijk, trouwen nict 

mccr allcmaal, scheidcn soms. vormcn 

stiefgezinnen en Ieven langere periodes 

aileen. 1\lcde als gcvolg hicrvan is ccn 

beeld ontstaan van een <,lerk ge.indivi~ 

dualiseerde <,amenleving, waari11 'voile~ 

digcl gczinncn n1ct kindcrcn ecn 

mindcrheid vormen. Lehrer, ondank-, 

hovengcnoemdc ontwikkclingen is her 

aantal gczinncn met kinderen niet alge~ 

nomen ten opzichte van de jarcn vijltig 

en grocit zo'n 85')1, van de kinderen de 

eerste twee decennia van hun Ieven op 

in het huis van hun biologische oudcrs 

Uitt:indelijk gaat een zesde van de pa~ 

ren met kinderen uit elkaar f let aantal 

eenouder~ en stidgezinnen is relatid 

nog klcincr dan ccn ecuw geleden. toen 

de meeste huwelijken werden onthon~ 

den door verweduwing en ook in dcze 

tijd gaat de meerdcrhcid van de cenou~ 

dergezinnen binnen viJt 1aar weer over 

in een twee~oudergezin. De keuzemo~ 

gelijkheden ten aanzien van gezinwor~ 

men zijn in de algelopen decennia 

vergroot, maar hct aantal mensen dar 

blijvend voor alternatieve leetvormen 

kie<,t, i'> relattd klein. De belangrijkste 

verandering ten opzichte van het vcrle~ 

den is volgens C:uyvcrs, het ont-;taan 

van een tweetal 'zorgvrije' lasen(' HiJ 

rdereert hiermee aan de pcriodc die 

ontstaat vanal het moment dat jonge 

memen het ouderlijk huis verlaten tot 

aan het moment dar ziJ zeit een gezi11 

met kindcrcn sttchtcn en de periode 

vanaf het moment dat de kinderen hct 

hui'> uitgaan en voordat men zeit hulp~ 

behoevend worcit. C:uyvers gaat hierbiJ 

uit van de dclinitie van gezin. gehruikt 

door hct 1\:ationaal C:omite voor het 

laar van hct C1czin, \VJarin cen gcz1n 

wordt geddinieerd a]., "cen lcdeenheid 

waarin kinderen worden verzorgd en/ot 

opgevoed" Als gcrcdcnecrcl wordt van~ 

utt de bredere dehnitie, die in het chris~ 

ten~democratisch denken wordt gchan~ 

tecrd, kunncn we hoog'>ten<, spn:ken 

van pcriodc~., \Vaarin zorg ccn n1indcr 

dominante plaats inrll'emt. Zorg be~ 

perkt zich in de chri<;tcn~demouati-.che 

visie op het gezin namelijk niet tot de 

zorg voor kinderen, maar houdt ook de 

zorg voor bijvoorbecld de eigen mtders 

Ill. 

A is gevolg van de toenemende i wen<, 

tori arbeidsparticipatie onder vrouwen, 

i-, de rol~ en taakverdeling hinncn gc~ 

zinncn ~ zij het in een langzaan1 tempo 

aan vcrandering onderhevig. ,\len 

vrouwen dan vrocgcr ( n1octcn cn/ol 

willen) wcrkcn, veelal in c.ombinatie 

met zorgtaken. Llit hct tockomstonder~ 

zock naar emancipatiebelcid en de lc~ 

vcn'lloop van vrou\vcn van Kcuzen

kamp komt naar voren dat 4'!')(, va11 de 

onderzochte vrouwcn, gcboren tuS'>en 

I 964 en I 'l6'J, het lie/-;t werk en zorg~ 

taken wil combincrcn.c Naast deze 

conlbinaticgcrichtc vrouwcn. '" 1 f/1() 

van deze vrouwen \Vcrkgcncht en 36<}() 

mocdcr'>chapsgericht. t\aarmatc het 

oplcicling~nivcau ',tijgt, ~:.tijgt de wen" 

om te wcrken. Van de moederschapsgc~ 

ric.hte vrouwen werkt nog altijd 15'!\,_ 

Dat de combinatic van werk en zorg 

nict gemakkelijk i'>, liJkt zich te weer~ 

'>piegelcn in de hogc lcdtijd 1,2'! Jaar'> 

waarop vrouwen in Nederland hun ecr~ 

ste kind kri1gen. Sinds de jaren vijttig, 

waann de arheid hinnenshui<, tot een 



volledige cbgtaak wa<-; uitgcgroeid en 

de vrouw z1ch. door het ge'>tegcn wcl

vaarhpeil, gehccl kon wiJckn aa11 huis-

vcn dan zal zij ook keuzcn hiervoor 

moeten maken. 

houden en opvoedmg " de cmotionclc Vmllldm!c liiiiJCilicPilll/ ratimudtsnilll} 

vcrzorging van de hui<.)gcnotcn ccntraal CJczinncn verandercn niet in cen i-;o\c-

komen te <;taa11h Dcze 'emotionali-,e- mcnt. Ook de <,amcnlcving a]-, gehcel i'> 

ring' van de zorg en opvoeding, li1kt vcranderd door proce'>5CI1 van individu-

Zich in de 1arcn daarna uitgchreid te ali-,ering en emancipatic. Daarnaa'>t lijkt 

hebhcn, m<Jar dicnt 11u gccomb1ncerd de samenleving in de algelopen jaren in 

te worden met hctaaldc arbcid. De tCJcnemcnde mate gedomineerd te wor-

groeiendc <Jrhcid,partlcip<llie van vrou- den door waarden en normcn van 'cHi-

wen vraagl om flcxihili'>cring van werk cientie, calculcerbaarheid en dcmys-

en om hcrvnckling van ------------ tificat1e'. De door de so-

zorgtakcn. t·danncn, ovcr

heid en werkgever'> zullcn 

n1cdc zorgvcrantwoc>rdc

IIJkhcid moeten dragen 

Andere maat-,chappclijkc 

,fcren dienen teven<; te an

ticipcren op het lcit dat 

zowel vrouwen al-, man

nen i11 toencmendc mate 

wcrk en zorg I dienen tc i 

comh1ncren Tot nu toe 

loopt de hervcrdcling van 

zorgtakcn en de tlcxibili

...,cring van arhcid nict -.;yn

chroon met de arheid'>-

Een overkoepelende cioloog 1\ lax Weber a an 

het begin van deze ceuw 

voorspclde toenemende 

rationali-.;cring van de \VC~

tersc '>amenlcvmg lijkt be

waarhcid te worden.'' De 

-,ker van her werk 1s 

enorm vcranderd door 

technologi-,chc ontwikke

lingcn. Als gcvolg van de 

vcrgrotc conln1unicatic

mogeliJkheden zijn nicu

we werkvormcn mogclqk 

en doordat hogcre eiscn 

ge<;teld worden aan kwali-

visie van waaruit 

bestaande 

instrumenten 

getoetst en nieuwe 

instrumenten 

ontwikkeld kunnen 

worden, is een 

voorwaarde voor 

gezinsbeleid 

participatic van vrouwcn. 

U1t zorgt voor knelpunten. Zo i'> cr 

<;prake van cen onevenrcdigc bcla-,ting 

van n1anncn en vrouwcn a\~ hct gaat 

orn hct aantal wcrk- en zorgurcn; vrou

wcn dragcn nog altijd de groohtc vcr

antwoordeli)khcid voor de zorg. ook 

al-, zit werken Daarnaa<;t i'> chroni,che 

vcrmoeidhc1d bij ouder'>. die heiden 

werken en kindcrc11 opvoeden, cen vccl 

voorkomende klacht. 

1\ let name vrouwen proberen zorg en 

werk te combinercn en onder<;trepen 

daarmee hct hclang van opvoedcn en 

zorgen AI-, de <;amenlcving ook het he

lang zict van ccn gocde opvoeding van 

kindcren en een gonic zorg voor kin

deren e11 volwa<;<;encn d1e zorg bchoe-

teit en tempo van hct 

werk en de bereikhaarheid van de 

werknemer, i'> de werkdruk vcrhoogd. 

Door de druk van concurrentie wordt 

grotcre llexibiliteit van werknemers gc

vraagd, die zij ook zullen moctcn leve

ren i11 een tijd waarin de ba11en - mede 

door tcchnologi<;ering- niet mecr ruim

schoot-. aanwezig ziJil. De economie is 

cen dominante !actor gcworden, het 

marktdenken is nict mccr beperkt tot 

de commcrcielc bedrijvcn, ook de non

profil'>ector verzakcli)kt. Door de '>ecu

lari-.ering hcdt niet aileen het va'>te 

morele kader dat religic lange ti)d heeft 

gebodcn, aan betekeni'> ingchoet, maar 

i' ook de <;ociale rol van de kerk in de 

<;amenlcving atgenomcn. Fen deel van 
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de socialc controle en de overdracht 

van (christelijke) normen en waarden is 

hierdoor weggevallen. Profes-,ionelc or

ganisaties hebbcn dit gedeeltclijk over

genomen, maar kunnen kerken hierin 

niet vervangen. Vele profcssionele or

ganisaties beschikken niet over een lc

vensbeschouwelijke identiteit of dragcn 

deze niet uit en de ovcrdracht van 

waarden en normen behoort veelal niet 

tot hun primaire doelstellingen. Dit be

tekent dat oudcrs en scholen in grotere 

mate verantwoordelijk zijn gewordcn 

voor de overdracht van (christelijke) 

normen en waarden. 

Opvallend is overigens dat na het zo

genaamde 'ik-tijdpcrk' in de jaren tach

tig, er de laatste jarcn opnieuw 

aandacht is voor zingevingwraagstuk

ken en religic. Voorbeelden hiervan 

zijn de belangstclling voor andere 

godsdicnsten, vaak onder de noemer 

New Age', de groeiende opkom<,t hij 

hijvoorbeeld de EO-Jongerendagen en 

de actuele discussie over norrnen en 

waarden. Deze hcrnieuwde helangstel

ling voor zingeving lijkt een reactie te 

zijn op de sterke rationalisering en de 

daarmee samenhangende 'dehumanise

ring' van de samenleving. Want on

clanks de emotionalisering van relatie'> 

en zorg, worden prok-,sionele en infor

melc zorg en opvoeding, maatschappe

lijk matig gewaardeerd 

( )perhfldsbeleid 

Ook het overheid-,beleid is niet in aile 

opzichten zorg- en opvoedingsvriendc

lijk. lnvenlarisatie van beleidsmaatrege

lcn in Nederland laat zien dat er a\ 

jaren sprake i'> van gezinsheleid Aileen 

is dit heleid, zoals Cerris aangeelt, niet 

expliciet.'" Op verschillende terreinen 

bestaan er maatregelen die gericht zijn 

op kinderen, gezinnen en families. 

Voorbeelden hicrvan zijn beleidsmaat-

regelen op het gehied van de comhina

tie van betaalde arbeid met zorgtaken, 

kostwinnerschap, kinderhijslag, ouder

schaps- en zwangerschapsverlof, rech

ten van kinderen en jeugdigen op een 

positieve opvoedingsomgeving, socialc 

zekcrhcid voor jongeren en ouderen, 

arhcidstijdcn, kinderopvang, Jeugd

hulpverlening en kinderhescherming. 

Dit impliciete gezinsbeleid i'>, zo hlijkt 

uit internationalc vcrgelijkingcn op 

sommige terreinen zeer gczinsvriende

lijk. Op andere terreinen worden gezin, 

familie, zorg en opvoeding echter on

der d ruk gezet. 

Dit laatste lijkt met name te gebeuren 

door de verderc individualisering van 

het overheidshelcid, die op dit moment 

gaandc is. Door een ge'Jndividualiseerd 

ovcrhcidsheleid worden mensen in fi

nanciclc en andere zin op zichzelf te

ruggeworpen. Een voorheeld hiervan is 

de I 'J90-maatregel, die onder andere 

economi-,che zelfstandigheid voor iede

re burger die in 1990 achtticn jaar of 

jonger was, vereist. Bij een te vergaande 

individualiscring van het beleid kunnen 

de posities van gezinnen en verzorgers 

bekneld raken. De recente maatregelen 

van het huidige kabinet met hetrckking 

tot de Algcmene Bijstandswet, waarin 

de arheidsplicht voor de alleenstaande 

ouder is gewijz1gd, de Algcmene 

Nabcstaandenwet, waarin een zwaardc

re arbeidsplicht geldt dan in de 

Algemenc Weduwen- en Wezenwet, en 

de Werkloo-,heidswet tWWl, waar nu 

een langere arbeidsduur wordt vereist 

voor het recht op uitkering, ziJn hier 

voorbeelden van. Deze maatregelcn 

leggen een individuelc arbeidsplicht op 

aan mensen die zorgtaken verrichten en 

nemen linanciele zekerheden at van 

mensen die verzorgd hcbben. Dit allcs 

in een situatie van onvoldoende werk

gelcgenhcid De overhe1d lijkt door te 

l llV c s% 



<;chieten in haar individualiseringshe

lcid. 

i'iaa<;t de onderwaardering voor indivi

duelc zorg en opvoeding<;taken, worden 

ook de maatschappehjk zorg- en opvoe

ding<;taken in het overhetdsbekid on

dergewaardeerd. Wcrk in de zorg- en 

opvoed.,fcer i<; relatid slecht betaald en 

op onderwiJs en de gezondheidszorg 

wordr in toenemende mate bezuinigd. 

AI-, deze ontwikkeling wordr voortge

zet dan zal de positte van gezinnen en 

verzorgcr'> verder vcr<;lcchteren en zul

lcn zorg en opvocding nog n1ccr in de 

marge gedrukt woruen. 

Uit het bovemtaande hlijkt darer grote 

vcranueringen hebben plaat<,gevonden 

in de atgelopen decennia. Hieruoor i'> 

de context waann opvocding-;- en zorg

taken worden verricht, veranuerd. JVlet 

Jeze veranderingen hedt er tn de pu

hlieke heeldvorming een ver-,chuiving 

plaatsgevonden van wat door Dekker 

de 'wittc lcgcndc' van hct gczin, waarin 

het gezin van oudshcr de bakermar van 

ltdde en geluk i'>, naar de 'zwarte legen

de' van het gezin. 11 In deze donkere le

gende ts het geluksverhaal cerder cen 

smoes om de onderurukking van vrou

wen en kinderen te rechtvaardigen. Het 

gezin is door deze verschuiving uit de 

puhlieke heeluvorming verdwenen, her 

tndividu i'> daarvoor in de plaats geko

men. Het lijkt echter of nu ook de 

'zwarte kgende' niet mecr voldoet, de 

ctkcten van rationali.,ering, individuali

l.,cnng en cn1ancipat1c op gczinnen 

worden zichthaar en deze zi)ll niet 

even pkzicrig. Er ziJn lcemten ont<;taan 

die om invulling vragcn her i'> tijd 

voor halan<, Dit hetekent met de tor-

n1ulcring van een nieuwc 'grijzc' lcgcn

de, maar de ontwikkeling van een 

gezin-,helcid waarin het gezin in zijn 

zorg- en opvoedtunctie, en het individu 

in zijn individuelc ontplooiing.,behoet

te wordr erkend en waarin zorg en op

vocding gewaarhorgd \vordcn. 

De huidigc ,ituatie is er een van over

gang, waarin de vraag is ontstaan, maar 

het antwoord nog niet i<; getormulcerd. 

De leemrc en de onzekerheid die bier

door ontstaan, kunnen de oorzaak ziJn 

van de bezorgdheid die door <;ommigen 

wordt crvarcn en uitgesprokcn. Op 

grond van het bovenstaande lijkt het er 

echter op dat niet de waarden onthre

ken, maar dat de nicuwe wegen waarop 

ze in dezc tijd overgedragen en be

waard kunnen worden nog niet gefor

mulcerd zijn 

De ontwikkeling van integraal 
gezinsbeleid 
Als de ontwikkclingen van gczinncn en 

~an1cnlcving nog een-; op ccn rijtjc wor

den gezct, dan komt het volgendc naar 

vorcn: 

Het aantal gczinwormen is vergroot. 

-De raak- en rolverdeling binnen ge

zinnen is aan verandering ondcrhevig. 

- Deze veranderingen hebhen niet ge

lcid tot emotionele vcrarrning van op 

voeding en zorg. lntegendeel, de 

emotionclc kant van opvoeden en 

zorgen wordt in gezinnen zell'> <,ter

ker benadrukt. 

-De <>amenlcving is -,terk gerationali

<;ecrd en ge-,ecularisecrd. 

- De verandcringen in gezinnen en in 

de qmenlcving hebhen gckid tot een 

andere context voor opvoeden en 

zorgen en daarmce ook voor (nieuwc) 

knelpunten. 

De -,amenleving, en met name het 

overheidsbeleid, is verder ge't'ndividu

ali<;eerd 

De samenleving laat weinig waarde 

ring zien voor zorg en opvocding. 

De taak waarvoor we on<, gesteld zien, 

bctreft de ontwikkeling van een hcleid 
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dat men<,cn in <,laat <;telt om in de he

dendaag<,e '>amenleving voor elkaat" tc 

zorgcn ctl k111dc:ren op te vocden_ De 

bclangriJk':.te vraog 1.., hoc dczc tuuk gc

rcali'>eet·d client tc worden~ \Velke rand

voorwaarden kunncn de '>amcnlcving 

en de ovcrhcid ontwikkelcn zodat men

<..,cn hun opvocding-,- en zorgtakcn aan

kunnen~ 

Ecn intcgrazd gczin'ihclcid \TJagt om 

lTtl overkoepelcnde vi'>ie en om tmtru

rncntcn 0111 dczc VJ<..,ic tc concrctio..,c-rcn 

Vragen die hicrh11 ge'>teld dicncn tc 

worden zitn, W'at voor <,oort <,amenlc

ving willcn we' \\Vat t'> de rol van het 

gcztn, de !J.n1ilic en VJ!l zorg en opvoc

ding dZtarh1nncn~ !-foe gJJ!l we orn met 

de vaak veronder'>tclde tcgen,telltng 

tu...,..,cn JndivH.iualJ'-!LTing en cm~Jncipotic 

ennziJd' en het geztn andcrzijd,' 1' 

LtJtl dcze tegemtrl)dtg, -,Juiten tndtvi

duall'>ning en ,oltdartleil elkaar utt~ 

W'at " de rol van de ovcrhcid tnzakc 

gezimheleid~ J)c uitetndclttke Vt'>ie op 

chn'>ten-dcnwuatl'>ch gczimhelud zal 

de re,ultatlle zitn van een keuze dte on' 

inztem hct he<,te gemaakt kan worden 

door kennl'>, tnztchtctl en ervimngen 

uit de wetemchap Ctl de prakt11k te vn

binden met de chri'>ten-denwuat"che 

Vt<,ie op mem etl maat,chappiJ_ 

Hct gezin wot-dt door velc lcvcn'>'kren 

etl helcid,tetTetnetl hc'l'nvlocd en heelt 

zeit ook invloed op <,ommige van deze 

'>kren door partictpatie van een ol 

mendere geztn'>lcden 'Cezimrclcviltlte' 

helctd'>tcrreinen en lcvcnsslcrcn Zl)n

wetgcvtng, linancieel en h'>caal belcid, 

de '>lcren van her werk, lwt ondcrwijs, 

de media, de huurt, de zorg, de kerk en 

andere lcvcn'>hcschouweli)ke organi'>a

tic'> en het vritwilligcr-'>werk 13iJ de ont

wikkeling van gczimhelcid client opal 

deze bekichterreinen en binnen al deze 

lcven<,<,lcren, de po'>ilie van gez111net1 

hckeken te worden om tc heoordclcn 

ol l,aanvullcnd 1 hclctd nodig "en zo ja, 

welk hclcid_ In de ontwtkkeling van gc

zin'>hclcicl zal tn cer<,te imtanttc de aan

dacht Ltttgaan naat drie hcleicl'>

tetTetnen hnancieel en ti,caal hcleicl 

L)c con1hinatic van wed\. en zorg en 

Opvoeding,onder'>leuning door de '>le

rcn van onderwl)'>, zot·g en huurt_ I )c 

overige helcid<,terrunen zitn hinnen het 

C[)A reed, gedecltcll)k vormgegeven 

o! dicncn in ccn later -.tad1um uJtgc

brcidcr Lttlgewnkt te worden 

( )jlPOt,ltlltj)OII,)(I,/fllllllltj 

Fen ccr"-Jtc \'LTcr-.,tc rnzokc opvocdrng'-1-

ondcrqcunrng j<.., ccn O\'lTZrcht vJn de 

hchoelte JJtl ondn<;tcuning ttl vn,chtl

lcnde gezitlnen C.eztntletl vcr'>chtllen 

vJn vornl, !llJ.Jr doiJrllZtJ<..,t vcr-.,chtllcn 

ZtJ ook in '>ociaal-ccotHJilli'>che po'>tlie 

rn lccton1gcvrng 1 grotc -.tcckn, klcJncTc 

'tedetl. dorpen en platteland 1 Ctl ttl cui 

tuur I let i'> voor le '>tellcn clat htt 

'>laml,gczttlnetl andere hehoclten 

hchhen dan twccvcrdicncT'>geztntletl, 

dJt nlrgrJntcngczinncn nlcl vcr-.,chtllcn

de culturelc Jchtngmndcn \'l't"'>chillctl

de zJken nod1g hehhetl en dat de 

-.oc1olc -,rcun in de divcr<..,c lcc!omgcvrn

gen vcr,chilt en daamll'c ook de he

hucltc aatl ondcr'>tcuntng \\;clke zipl 

dcze VlT'>chillcn en hoc kan daarop he

lctd onlwtkkeld worden~ 

letl twccde a<,pect hctrdt de lcdtiJll 

vJn de kinderen. Voor de ontwikkcling 

van kindnen t<, de leeltiJd van II tot --1-6 

jJJr van groot heiJng Nil'l aileen 

wordt in dte periodc de ha'>i'> gelcgd 

voor de vcrderc ontwikkcling, voot- vc

le kindnen i'> dit ook de periode waarin 

de gezrn-,onlgcving don1inant i-.. VJnt-d 

het moment dat kindcrcn naar '>chool 

gaan wordt hun 'iocialc nmgcving vcr

groot_ [)icnt opvoeding<,ondcrqeuning 



n1ct nan1c zdgc-..tcnld tc \Vordcn op ( nu

der-; met I kindcren tot 6 jJJr' Wat zijtl 

de hehodten <Jan opvocdtng<.ondcr

-;teLIIling voor ouder' met oudere kinde

rcn en puher-;' Wat i-; de rol van de 

overheid in hct kader van opvocdtng<,

onder-;teuning' \)ienetl zJkctl wettel11k 

gcregeld te worden, client de overheid 

-;\ccht-; een -;ttmulerende rol te vct-vul

lcn ot dient de overhcid zc\1 de uitvoe

ring tcr ht1nd tc ncn1cn~ 

I k opvoedttlg-;tJJk \ijkt te verJnderen 

al-.. gcvolg van vcrandcringcn in gczin

nen en 111 de -;cm1enlcving. ,\bar hctcke

ncn dczc v<..TtlnLknngcn ook autonla

t!'ch mecr prohlcmen- ;\\ longere tlld 

worcit VJtl ver-;chtllende kanten de 

vrcc..., gcu1t cbt de pnma1r vcrantwoor

deltJken voor de OJW<>edlllg vJn klllde

retl 111 toet1en1ende mate tlllllder gocd 

in -;tJJt zullcn ZtJtl hun lJJk tc ,·ctTic h

ten, WJJrdoor de kJn-; op tllll\\·ikkc

!tng-;prohlcmetl i11 de wekom-;t zal 

tocncmcn. Vo..., doarcntcgcn 1..., vtln nlc

ntng dJt aile-; rond de opvocdtng ge

prohlcmJt!'cerd worclt. 1; t\iormJic 

kindcrcn worden steed<, mccr Ji<, pa

tient gczien en de opvoeding il)kt, al

du' Vos, steeds rneer op gedr<Jg<,

thcrapie !-ltj plcit dan ook voor dcpro

tc"'onaliscring van de opvneding. \, er 

nu ~prakc van prohlen1ati~cring van on

prohlem<Jtische gevallen ot van ecn 

otltkenning van prohlcrncn ol hebhen 

<..,OllllllJgc grocpcn wei en andere gccn 

ondcr<,tcuntng tlOdig' Als er prohlcmcn 

zipl, ontstaan dczc dan door nieuwc 

hchocttcn aan ondcr-..tcuning ol wor

den hc-;t<JJnde hehoclten niet rnccr vcr

vu\d' Voor<,te\hJJr is dat door de 

ontkcrkelijking, de vcrgrottng van de 

geogrJtische Jlstand tu<,<,en ktndet-cn en 

oudcr-; en hijvoorhecld ook de stJdwer

nicuwing. oude <,ociJlc verhanckn die 

ondcr-;teuntng hodcn htJ opvoedtng 

wcggcvallcn zijn I )aarnlcc zou de 

vraag nict \·crandcrd zijn, n1aot zipl, on1 

het p\J-;tisch te zeggcn, 'de lcverJncicrs' 

\\"Cggcvzlllcn. I )c vraog 1'-> hicr o! 1. pro

lc<,<,ionclc i onder-;teuning hiJ opvoc

ding -..lcc_ht-.. nodig t<.., voo1 

prohlcmatischc' gezintlen ol dJt ondcr

<,~cunitlg hii opvocdtng cen 'tructurcel 

Ew actiwe ml Villi Jllillli1CJI in oppoedirri}, tore} w kir1derop1h111g is mrder ,mdere ee11 

.'}wolg Pilll de Perlwoqde drbeidm1ilrktparticipi!tie Pill! JJfOWI'CI1. Cfolo A lirkr ScHcm11111) 
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gegeven is voor velc 'norn1aa\ lunctio

nerende' gezinnenc 

Door de verhoogde arbeid-,marktparti

cipatie van vrouwen en door bovenge

noemde ontwikkelingen van geogra

fische mobiliteit is een traditioneel 

zorgvangnet, dat met name he-,tond uit 

vrouwen, aan het wegvallen. Hierdoor 

wordt op anderen in de <,amenlcving 

een groter heroep gedaan ten aanzien 

van opvoedings- en zorgtakcn. len ac

tievc rol van mannen in opvoeding en 

zorg, kinder- en naschoolse opvang 

door organisatie-, en gastouderschap 

ziJ11 hiervan voorbeelden. 

De vraagstukken in deze zi)ll: wat i-, er 

aan voorziemngcn op het gebied van 

kinder- opvang, naschoolse opvang en 

ga-,touderschap' Hoeveel gebruik 

wordt hiervan gemaakt: Dient er meer 

ontwikkeld te worden op dit terrein en 

wie client dar te doen? Dient het onder

wijs naast haar onderwijstaak ook een 

dec! van deze opvangtaak op zich te 

ncmen of ligt de verantwoordeliJkheid 

hiervoor bij welzijns- ol huurtorgani<,a

tie"! 

Wat is de rol die de nverheid hierin kan 

of zou dicnen te -,pelcn? llij de vraag 

wie er moet zorgen voor welkc onder-

'>teuning ont<;taat ook de vraag in hoc

verre opvang en opvoedkundige 

ondersteuning reeds door dczelfde or

ganisaties tegelijkertijd verricht worden 

en of dit wenselijk isJ 

Aandachtspunten hierbij zijn de socia

le omgcving van gezinnen en de be

hoefte aan opvoedingsondersteuning, 

de culturele achtergrond van gczinnen 

en de behocftc aan opvoedingsonder

steuning, onder<;teuning door maat

schappelijk werk en de gccstclijke 

gezondheidszorg, kinder- er1 naschool

se opvang, de opvang van jongeren en 

de rol van scholcn inzakc opvang en 

onder~tcuning. 

Fmmzciccl Cll ]ilul<li hrlcid 

llcstaanszekerheid rs ecn belangrijkc 

voonvaardc 0111 opvoeding:-,- en zorgta

ken adequaat te kunnen vcrvullen. Het 

hnancicle en I iscale overheidshcleid is 

een instrument waarmec de -,amenle

ving haar waardering voor de uitocfe

ning van opvoedings- en zorgtaken kan 

uitdrukken. Ecn positieve waarderiog 

van zorg en opvoeding zou betekenen 

dat gezinnen waarin opvoedings- en/of 

zorgtaken worden verricht financieel in 

staat worden gesteld om dcze taken te 

verrichtcn en dar de financiclc pmitie 

van degenen die zorgcn en/of opvoc

den zeker is. Hoe staat her met de li

nanciclc positic van gezrnnen en die 

van de zorgers/opvoeders" Is het in 

Nederland ook zo. dat bepaaldc groe

pen in de samenleving het linancieel 

steeds moeilijker krijgcn en worden 

hun mogelijkheden tot npvoeden en 

zorgen daarmee verklcindc Ccnieten 

verzorger<, en opvoeders. in hoofdzaak 

vrouwen, ccn garantic tot be~taan:-,ze

kcrheid? In t\ederland hebbcn ook niet 

werkcnden recht np AOW, dit in te

genstelling tot hijvoorbeeld Duitsland. 

maar biedt de AOW, met name gezien 

de toenernende vergriJzing, voldoende 

bestaanszekerheidJ Nu zal hct aantal 

vrouwen dat nooit hetaald werk vcr

richt afnemen. maar vele vrouwen en 

cnkele manncn breken hun loopbaan 

nog (tijdclijk) al om kinderen, er1 in wat 

mindere mate, om hulphehoevende ou

ders tc vcrzorgen. 1·-loe staat het met de 

ophouw van hun hestaamzekerheid? 

Een gdndividualiseerd helastingstelsel 

moedigt zowel mannen als vrouwen 

aan om tc werken, maar zou wei ccns 

zeer ontmocdigend kunnen zijn ten 

aanzicn vtln hct vcrrichten van zorgttl

ken. Belastingstelsels die wei gericht 

zijn op zorg, ontrnoedigcn vaak dear

beidsparticipatie van de mimt-verdic-

( llV ~ s% 



nende en dat is in de meeste gevalkn 

de vrouw. Cezinsvriendelijk fiscaal be

leid i'> dan weer strijdig met emancipa

tiebeleid. In her Iicht van het 

bovenstaande en tevens gczien vanuit 

de idee van overzichtelijkheid en prak

werkloosheid is ook in het kader van 

gezinsbeleid van groat belang. In het 

Iicht van de uitvocring van zorgtaken 

client gestreefd te worden naar een op

timalc afstcmming tussen werk- en ge

zins<>ituaties. Het 'hebhen van werk' en 

tische uitvoerbaarheid, is de vraag of de 'combinatie van werk en zorg' kun

oplmsingen primair ge- ----------- nen ten dele in elkaars 

zocht dienen te worden in Nodig is de verlcngde worden ge-

de hscale sker of meer in plaatst. Beide hetekenissen 
ontwikkeling van 

de hnanciele ,Jeer. Met 

betrekking tot de ver<;chil

len tussen gezinnen is de 

vraag, Dient er een alge

meen heleid of een doel

groepenbekid ontwikkeld 

te worden' Ligt de oplos

sing in een volksverzeke

ring of in inkomens

afhankelijk belcidc Aan

dachtspunten hierbij ziJn 

de mogelijkheden en on

mogeliJkheden van ver

schillende fi,calc '.telsels 

zoal-. het splitsingsstelsel, 

de lax credit en de voeto

verheveling, (inkomensaf

hankcl ijke) kinderbijslag 

en opvoedgeld, studie

hnanciering, subsidicring 

een gezinsbeleid 
van werk zijn gebaat bij 

de herverdeling van be

taalde arheid. Door dee\-
waarin het gezin in 

tijdwerk en langcre 

zijn zorg- en verlofperiodes, ontstaan 

lcemten in hedrijven die 

(tijdelijk) ingevuld kunnen 

worden door wcrklozen. 

Cezien de complexiteit 

van her thema werkgele

genheid en het arbeids

marktbelcid, zullen deze 

hier niet verder uitgediept 

worden, maar zal met na

me op de combinatic van 

wcrk en zorg worden 1n-

opvoedfunctie, en 

het individu in zijn 

individuele 

ontplooiingsbehoefte 

wordt erkend en 

waarin zorg en 

opvoeding 

gewaarborgd gegaan 

worden. 
Met betrekking tot de 

combinatie van werk en 

van kinderopvang, de gezinsvriende

\qkheid van socialc zekerheid en de 

pensioenopbouw van verzorger'>. 

Dr colllhillilltr v;J11 zouj r11 Jvrrk 

De rclatie tussen de sfeer van het werk 

en gczinncn JS een tweczijdigc 

Fnerzijds biedt het hebben van werk 

ecn grotere bns op be,taan<;zekerheid, 

anderziJds kan werk een bron van span

ning zi1n in comhinatie met zorgtaken. 

In het Iicht van bestaanszekerheid voor 

gezinncr1 client ernaar tc worden ge

<;trecld dat burgers primair in hun eigen 

onderhoud kunnen voorzien door mid

del van betaalde arbeid. llestrijding van 

l llV 7 ~% 

zorg is de herverdeling 

van zorg noodzakelijk Deze herverde-

ling vraagt om een mecr actieve rol van 

vaders en de samenlcving ten aanzien 

van opvoeden en zorgen. Vrouwen zijn 

nog <>teeds primair zorgverantwoorde

lijk Door hun verhoogde arbeidsparti

cipatie wordt dit in <;teeds mindere 

mate mogelijk en wordt dit door velcn 

ook nict meer gewenst. Aan mannen 

wordt gevraagd om actief deel te ne

men aan opvoedings- en zorgtaken. 

Dezc vraag is niet van vandaag en toch 

loopt het nict storm met zorgende 

mannen. ZiJn het met name culturele 

beperkingen, opvattingen over man

nen- en vrouwenrollen die de geringe 

I' 

I 

m 

z 

m 

N 

z 

m 

0 



z 

N 

UJ 

z 
UJ 

UJ 

u... 

zorgactiviteit van manncn vcrklarcn of 

spelen cr structurclc maatschappeliJke 

lactorcn mcc~ Welke zi1n deze en waar

om belemmercn ze vrouwen nict~ Hoc 

kunnen manncn gcstimulccrd worden 

om meer te zorgen~ Ook de maat

schappij wordt aange'>proken op haar 

zorgvcrantwoordclijkheid Onder het 

'>peerpunt 'Opvocdi ngsondcr<,tcuni ng' 

zi)ll de rollcn van de buurt, zorginstan

ties en onderwij<, reeds bcsproken. De 

vraag hier is echtcr: Wat is de rol van 

de wcrkgcvers 111 dezec In welke mate 

zijn ziJ verantwoordclijk voor de zorg

taken van werknemersc Organisaties 

functioncren in ccn maatschappij. Ze 

genereren maatschappcli)ke verande

ring, maar ondergaan die ook. ZiJ vra

gcn on1 vcrandcringen van hun 

wcrknemcrs, bijvonrbeeld op het ge

hied van oplcidingen, maar krijgen ook 

te maken met veranderde werkncmer<, 

,\1eer werkncmcrs dan vroeger comhi

ncren wcrk- en zorgtaken De OlCD 

heclt dit in I 992 reeds erkcnd door de 

Europese wcrkncmer- als 'een per<,oon 

met zorgtaken' te definicrcn. 11 Aan or

ganisaties wordt in toenemende mate 

gcvraagd om rekening te houdcn met 

de zorgtaken van werknemer<, door mo

gcliikhcdcn van dceltijdwerk, flcx!helc 

arbeidstijden en zorgverloven te ver

groten. Flexibili-,ering is voor velc he

drijvcn cchter met name een vereiste 

vanuit de markt waarop zij opereren. 

Zo lcidt de vraag om llexibele organisa

tics momenteel tot een <.nellc tocname 

van flexibele arbeidscontracten. 

I )cze contracten hieden weinig conti

m,-iteit en hestaanszckerheid aan werk

nemers en zijn derhalvc zccr gezins

onvriendcliJk. De vraag is of deze !wide 

vragen tot flexibili.,ering zodanig gc

comhineerd kunncn worden dat zowel 

het zakelijke als het gczinshclang ge

diend wordt. 

Het CDA redencert vanuit hct principe 

dat oplossingcn daar moeten worden 

gczocht waJr ze het be~t uitgevocrd 

kunnen worden. Dat hetckcnt 1n hct 

kader van de comhinatic van arbcid en 

zorg dat dit niet een primairc ovcr

hcidstaak is, maar dat deze in eer<;te in

stantie bij gczinncn en bq de <;ocialc 

partner-, ligt. In laatste instantie, als de 

oplossingen op de eerdere niveau<; niet 

toereikend ziJn, dicnt de overheid in te 

griJpen Hoe " de huidige staat op hct 

gchicd van arbeid en zorg~ Hoc gaan 

werkgevcrs om met de combinatie van 

wcrk en zorg vun hun wcrkncn1cr..;;~ 

Welke 'u,cnk-]t~111ily tliT<III<}CIIIfllis' zi1n er' 

Wat is cr in C:ACYs gcrcgeld en hoc 

<;taat het met werknemcrs die n1et on

der cen CAO vallen~ Wat zijn de erva

ringcn van \Vcrkgever~ die 'zorg

vriendelijk' zijn' Wat is de rol van de 

overheid in de combinatic van werk en 

zorg~ Aandachtspunten hierhiJ zijn de 

mogelijkheden van loophaanondcrbrc

king,- de verschillcndc vormen van 

zorgvcrlof, waaronder ouderschapwcr

lof,. eventuclc doorhetaling van zorg

vcrloL de mogeli1kheid tot decltijd 

werken, a! dan niet in combinatic met 

hedriJf'>ti)dverlcnging, de rol van de so

cialc partners, de rol van hedrijven in

zake kinderopvang,- de handhaving van 

de zondag als collcctieve vrije dag 

Slot 
'Opvoedi ngsonderstcuning', 'financieel 

en liscaal beleid' en 'de combinatic van 

werk en zorg' ZIJn zecr bclangrijke aan

dachtspunten al-, het gaat om gezinnc11 

en de ontwikkcling van gezimbeleid. 

,'1,\et weinig geld worden opvocdings

cn zorgtaken tot een zware la-,t, zonder 

wcrk i..;; cr weinig geld en \Vcinig pcr

<,pccticf en zondcr onclersteuning van 

bijvoorbeeld onderwqs zou opvocclen 

cen onmogclijkc taak zijn. Het ZIJn be-

([lV7H% 



langrijke aandachtsgebieden , maar niet 

de e ni ge waartoe gezinsbeleid zich zou 

moete n be perke n . De media , de wo

ningbouw, de buurt, de vrije tijd zijn te

ve ns va n groot belang in dit kader. 

Zoa ls in het begin reeds is aangegeven, 

is d e o ntw ikke lin g va n gez insbe le id 

geen eenvoudi ge klus. Dat beteke nt dat 

tijd , ge ld e n aandacht nodig z ijn . T ijd , 

ge ld e n aandach t om bestaande instru 

me nte n te toetsen , maa r ook om voo r

uit te (blijve n ) kijke n e n d e nken. Een 

bi ik op d e toekomst, zodat er straks 

sprake zal zijn va n a nticiperen in p laats 

va n corri gere n , als het om gezinnen 

gaa t. 
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