
De samenleving bestaat uit verbanden die een eigen mandaat ken

nen. De overheid heeft tot taak om conform de publieke gerech

tigheid voorwaarden te scheppen waarin samenlevingsverbanden 

hun verantwoordelijkheden kunnen beleven. De christen-democra

tie ziet voor het gezin heel duidelijk zowel een particuliere als een 

publieke taak weggelegd. Om recht te doen aan zowel de legitie

me belangen van gezins- als bedrijfsleven, zou het CDA het huis

houden met twee deeltijdbanen als standaardmodel moeten gaan 

hanteren en moeten streven naar een zesdaagse bedrijfstijd. 

D 
c. christ.cn-dcmocratic <;tclt 

cbt de samenlcving he-

staat utt kwa

!ttatiel utt

eenlopende verhanden 

Die vcrscheidcnheid hedt 

al\c., tc makcn met de ci

gcn norn1otivitcit die voor 

elkc afzonderliJkc samcn

lcving<;<;lccr gcldt \)ezc 

normattvitctt appelleert 

atJn n1cn~cn en j-., crvan al-

band. Deze normen vormen geen ho

ven de werkelijkhcid zwevend minuti

hankclijk dat zi1 dcze tot 

gelding hrcngcn. Hct gaat 

daarhq om 11ormcn a\-; Dr CJ Klop 

eu'> <;poorboekJe van 

voorschritten en bepalin

gcn, die om mcchani<,che 

omzctting in het Ieven van 

a11edag vragcn, nlaJr zij 

appcllcren menscn om tot 

een veelkleurige verant

woordcl ijkheid.,belevi ng 

te komcn en aldus biJ te 

dragcn tot cen ontvou

wing vt~n cultuur in ccn 

modernc, gediHcrenticer

dc san1enlcving. 

trouw en liclde, karakteristiek voor gc

zinnen, a\<, pcdagogi'>ch verantwoordc 

vorming voor -;cholcn; als solidairc col

lcctievc helangcnhchartiging voor vak

honden, ak optimalc omgang met de 

hulphronnen arhcid, kapitaal en natuur 

voor hedri1ven en als puhliekc gcrech

tighctd voor burgers in hct 5taatwcr-

C !)V 7 s IJ() 

Dczc verschillcnde maatschappclijke 

verhanden ziJn onderling nict tot elkaar 

te herlciden. Tcgenovcr aile andere 

kringcn in de -.amenlcving heeft de staat 

icts gchcel eigcns, waaruit zijn relatieve 

zclt-.tandighcid tc verklaren i-. Dat 

gcldt niet aileen voor de <,taat, ook de 
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overige leeh.feren maken elk voor zich 

aan<>praak op die betrekkelijke zelfstan

dighcid. Len onderwijsimtelling, hoe

zeer ook publick bckostigd. is geen 

uitvoeringsorgaan van de ovcrheid. Dat 

geldt ook voor gczinnen. Tegelijk heb

ben zij wei met elkaar te maken. Zij 

produceren over en weer goedcrcn en 

diensten, die voor de samenlcving als 

geheel van belang ziJil Zondcr ccn 

goed gczinsleve11 i'> er hijvoorheeld 

geen gocd hcdrijlsleven Ln omgekeerd 

De verschillende verhanden en lcvcn<,

kringen zijn aldus met elkaar vervloch

ten. Lr is convergentie of complcmcn

taritcit nodig tussen de verschillendc 

lcclslcren. die relatievc autonomic no

dig hehben om zich naar hun cigcn nor

mativiteit tc kunnen ontwtkkelcn. maar 

tegclijk van clkaar arhankeliJk zijn 

De '>amenleving ziet de christen-demo

cratic aldu-, hestaan uit een conglome

raal van lcdslcren. die elk voor zich 

cen cigcn n1andaat kcnncn, n1aar wei 

onderling stcrk vervlochten ZtJn. Die 

vervlechting is uitdrukking van de con

vergentie van hun respectieve doelcin

den. C:onvergcntic is niet vanzelf

sprekend. De vervlcchting hrengt cven

zeer het risico mel zich mee dat de be

langen over en weer hotsen. De 

christen democratic hcelt daarbiJ oog 

voor gczonde rivaliteit. maar wil voor

komen dat deze ten koste gaat van de 

men-,elijke waardigheid. het eigen man

daat van samenlevingwerbandcn en de 

intrinsicke waarde van deals schepping 

opgcvattc natuur. 

Daarom verwacht de christen-demoua

tie van de overheid dat zij conlorm het 

publieke gcrcchtigheid,heginsel de pu

hlieke voorwaarckn schept, dit: mcnsen 

en hun maJtschappell)ke verbanden in 

staat stellen om hun vcrantwoordclijk

heden naar de norme11 van solidariteit 

e11 cerhied voor de schcpping tc helc-

ven. Het is daarhij in hct hijzondcr de 

taak van de ovcrheid om: 

a. De eigen verantwoordelijkheid van 

burger<> en hun onderscheiden maat

<,chappelijke verbandcn te re<,pecteren 

en te bcschermen, de rechtsorde te 

handhaven en mee te helpen de intcr

nattOnalc recht-,orde op le bouwen c11 

zorg te dragcn voor de veiligheid en de 

rysieke intrastruLtuur (waarborgend J<;-

pectJ 

b. De vcrschillende en mogeliJk hotsen

de gcrechtvaardigde helangcn tc hJr

moni-,eren naar de maatstJt van het 

rccht en daarhiJ zodanig te werk tc 

gaan dat burgers en hun maatschappe

lijkc verhandcn zoveel mogeliJk de ge

volgen van hun hancklen voor de 

nJJstc en voor hct natuurliJk lcdmilic-u 

in hun gcdrag vcrdi~contcrcn t nornlc

rcnd J<,pc-ct J. 

c. Subsidiair de matcnclc voorwaarden 

tc garandcrcn \vaarbinncn burger~ en 

hun maat-,chappclijkc vcrhanden hun 

verantwoordcliJkhcdcn kunnctl waar

maken I aanspraken honorerend aspecti 

Het i-, de taak van de overhcicl om dczc 

clric aspectcn van het puhlieke gerech

tigheiclshegtnsel simultaan lot gelding 

te brengen. 1 

Publieke gerechtigheid en 
gezinsbeleid 
Wat hier gezcgd i'> over de ovcrhetds

taak in het algemec-n, gcldt in hct bij

zonder voor de overheidstaak ten 

aanzien van hct gczin en de- lamilie 

,\len kan natuurli1k hct standpunt hul

digcn clat het huwelijk cc11 privaatrc-ch

teliik contract t'> tus<;en twee ccono

misch zelfstandige individucn. In dat 

contract kunnen zq aile' rcgelctl wat Ztl 

wcnscn· ol zij de kindercn zell opvoc

den of uttbe<,teden, or het ccn vrq hu

welilk i-, ot niet. wt<: de zcggcn'>chap 

over het vcrmogen hedt. hoc de ont-



binding van hct contraLt kan worden 

gncgcld. etc. Ovcrhcid.,hcmocicnr'i i'i 

daarhiJ ovnhodrg .'-len vcrtrouwt dan 

optin1aa! op de <..,pontZIIll' proce<..,<..,cn in 

de '>amcr1lcvrr1g Hct gczin hcctt gccn 

'puhlieke taken' cr1 'ver'>latclijkt' du' 

niet. 2 J)at i'> nict de wiJZC waarop chri'>

tcn-denlocratcn nttar gezin en lan1ilie 

krJkcn Zii he,chmrwcn het gczin en de 

lamilic wei dcgclrjk al-, vcrhandcn die 

ook voor de <..,ttnlenlcving a!..., gchccl van 

hclang zijn er1 du'i hchalvc cen partrur

licrc ook ccn puhlickc taak vcrvullcn 

AI' men dat vindt, dan hcclt men ook 

een richhnocr nodig om de ovnheid'i

taak tc hcpalcn Die taakhcpahng komt 

hq de chri<,tcn-dcmocratie uit hct pu

hl icke gcrcchtighcrd,hcgi mel voort 

Llit de waarhorgcndc taak hliikt dat 

nict de ovcrhcid het gczin ge'italtc 

gcctt, n1aar dttt dtt ccn cigcn vcrant

woordelijkhcrd i'> vJn partner'>. Het gc

ztn i-, voor de ovcrhcid ccn gcgcvcn, 

cTn vcrhand dat gc'>lcmpeld wordt 

door de waardcn lieldc, trouw en on

derlrngc zorg Dat vcrhand moct gc

wJarhorgd worden. Crondrcchtcn en 

lamilrerccht 'ipclcrl hicr ccn helangri)kc 

rol. I )e dl'·.Lll""ic gatlt over de vraag \vic 

al, gezin kan worden hc<,ehouwd. 

Recent zip1 tcrzakc zowel her homohu

welijk al'i de "lamiti'>Lhc polygamic aan 

de ordc gc'>lcld. l)aarovcr i'i veel com

nlotic, vooral on1dat volgcns ccn con-,c

quent lihcrali,me de ovcrheid terzake 

gcen <..,tandpunt n1ag inncn1cn. ,i\1aar de 
ha-,i<..,vraag hctrelt de \vaarhorgcndc 

taJk van de overhcid voor verhanden 

geha,eerd op ondcrlingc lictde. trouw 

en zorg. Die taak verdr-aJgt zich nict 

met de vi'iie op hct huwelijk aJ, cen pri

vaatrechtelqk contract tli'>'Cil ec ono

!lll'>ch zell,tandigc individucn. die 

volledrg zell hcpalcn hoc zij hun relatie 

rnrrchtcn J)c lictdc, die al., centrale 

waardc aan hct in'>tituut huwelijk ten 

grond-,]ag hchoort tc ltggcn, kan door 

de ovcrhcid uiteraard nict voorge'>chre

ven wor·den. Dat hchoort tot de ethi

'>Chc en religieuze compctentic'ilcer en 

kan hiJvoorheeld wei ondenvcrp zr1n 

van kcr·kelijkc ot humani<,ti-,chc opvat

tingcn over her huwelijk Tegclijk laat 

dit de overhcid nict orwcr'>Lhillig Er i'> 

gcen volstrektc '>lhciding tu'>'>Cil de pu

hlickc en de pr·ivate -;tccr, heide worden 

verhondcn door de wcrking van hct 

recht. Welnu, de ovcrheid client naar 

chri<;tcn-dcmocrati-,ch inzicht haar 

recht-;cheppend optrcden zo in tc rich

ten dar ziJ de optimalc juridi-,che waar

horgcn '>Lhept waarondcr lictdc kan 

ophloeien. In de he-;taande wetgeving 

komt dit hijvoorhecld tot uitdnrkking 

in de norn1cn van n1onogan1ie, die hc

'>Chermd wordt door hct JUridischc vcr

hod op polygamic en polyandric 

lartikcl 33 flock IB.W.l, van trouw, wc

dcrzijdsc hulp en bijstand en verant

wonrdeliJkheid voor hct geheel. die hij 

wet worden voorgc<;ehreven (artikelcn 

Ill en S5 Bock I ll W l Voorh mogen 

huwclijksc voorwaardcn niet in strijd 

zijn met dwingendc wetsbcpalingen, de 

openharc ordc en de gocdc zcden (arti

kcl 12 I Bock I ll W l AI dczc normcn 

rcgelcn hct puhlicke Jllridische a'>pcLt 

van het huwclijk ten dicmtc van een 

liefdcvollc, trouwe en zorgzame relatic. 

Llrt de normcrende taak van de ovcr

hcid hlijkt dat het C:DA inzict dat 

waarhorgcn aileen nict gcnocg i'i. Er 

doen zich bot-;ingcn voor, bijvoorhceld 

tu'i'>cn het lcgitieme bclang van het gc

zin en het legiticmc hclang van de 

\\'erkgcvcr dat cvcnzccr gc\vaarhorgd 

wordt. De ovcrheid dient dcze hotsen

dc helangen tc harmoni-;cren naar de 

maal'>tat van de puhlickc gerechtighcid 

Dat hctckcnt dar zmvel de eigcn ratio-
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naliteit van het bedrijh,levcn recht ge

daan moet worden, al<; de zorg- en op

voeding'>opdracht van hct gczin Niet 

in de vorm van hct lihcrale '>chadebe

ginsel, maar in de vorm van ecn wedcr

ziJd'ic erkcnning van het wezcnlijkc 

karakter van de zowcl door het hc

drijf.,Jeven al'> door het gezin vervulde 

functies. Heide kunncn niet zondcr cl

kaar Ook dit vraagstuk is weer niet op 

te losscn door de samenlcving te bc

schouwcn aJs een grote commercicJc 

markt met concurrercndc en contracte

rcnde individuen. Er i'> veclmecr aan de 

hand en daar kan de rechts'>taat nict 

huiten hlijvcn lk ga daar in het vervolg 

van dit artikel uitvoerigcr op in. 

De aanspraken honorcrendc taak ten

'iiotte wijst ons crop dat hct tot de 

plicht van de overheid behoort om cen 

linanciele en <,ocialc hodcm in het he

<;taan tc beschermen, <l<lk voor gezin

nen, als men op eigcn kracht niet in 

'itaat is het inkomen tc vcrwcrvcn dat 

nodig is om het gezins- en familielcvcn 

gestalte tc gevcn als cen liefdevol en 

zorgzaam verband. Ook hicr wil de 

christen-democratic nict toe naar een 

veramerikaniscring van de -;amenleving, 

waarin aile'> draait om het vcrwcr·ven 

van <;oms zccr bescheiden inkomens. 

Ouders dienen de 

zorg voor kinderen 

AI., een gocd gezinsleven 

met zich mccbrengt dat niet 

beidc rartner<, full-time ter 

be.,chikking van de arbeid'>

markt kunnen '>taan, dan hc

tckent dat dat de overheid 

en de buitenshuis 

verrichte arbeid 
haar ciscn terzake moct 

plaat'>en in hct rcrspectief 

van het wen-,elijkc gezinsle

ven. Dit moticl vormde bij

voorhceld een belangriJkc 

samen te kunnen 

de len. 

inspiratiebron voor de rcccntc Partij

raad om tc henadrukkcn dat een wcrk-

ncmer niet bij de Socialc Diemt moct 

hoevcn aankloppen al'> zijn loon niet 

toereikend i<; om zijn gezin te ondcr

houdcn. Voor<;tcllcn in de sfeer van de 

bclastingvrijc voet, het arbeidskostcn

lorbit en de kinderbijslag moeten 

cvencens in dit perspecticf geplaat<;t 

worden. Ook hier geldt weer dat niet 

een privaatrcchtelijk contract tu'>Sen 

economi.,ch zelfstandige individuen de 

publiekc visie op gezin en familie kan 

hepalen, maar dat het gezin als liefdc

volle en zorgzame gemcemchap de 

norm moct zijn voor het overheidshan

deien. 

Botsing tussen gezinsleven en 
bedrijfsleven 
Uit deze glohale toepassing van het pu

hlieke gcrechtigheid.,beginsel op het 

ovcrheid.,helcid terzake van gezin en 

familic rij<;t reeds het heeld op van een 

hot5ing van gcrechtvaardigde hclangen 

tu'>'>en het hedrijlslcven en het gezin'>lc

ven. Dit is het strategi'>ch hclangrijkste 

vraag<;tuk alo; hct gaat om de toekom<;t 

van het gczin. Over de wijze waarop zo 

cen hotsing van legiticme helangen vol

gem het puhlicke gerechtighcid.,bcgin

sel client te worden gcharmoniscerd, is 

bctrekkclijk weinig litcratuur voorhan

dcn. De studicrapporten van hct 

Wetenschappclijk lnstiluut voor hct 

CDA behandelen mccstal ccn sector 

van bclcid. Zii bcnaderen de hotsing 

van belangen tusscr1 <;cctorcn mee5tal 

vanuit dczc cnc sector. Dat wil niet 

zcggen dat ziJ tot onrcchtvaardige op

loso;ingen komen, maar wei dat het in 

ogenschouw ncn1cn van twcc nlaat

schappclijkc sectoren tegcliJkertijd 

daarin niet gchruikclijk is. Dit ri'iico 

loopt ook het onderzocksprojcct naar 

ccn modern gezins- en lamilicheleid 

Wil men cchter de horsing van op zich

zclf legitiemc hclangcn naar de maar

stat van het recht harmoni'icr-cn, dan 



dicnt men daarbij de <;oevcrciniteit in 

cigen kring van beide nict-statelijke sa

nlenkving-,kringcn in kwcstie in acht te 

ncmcn. Dat wil zcggcn dat de eigcn 

normat1vitcit van deze kringen zodanig 

op clkaar bctrokkcn moet worden dat 

van ccn wcderzijds vruchtbare b6n

vlocding sprakc is. 

De cigcn normativitcit van hct bedrijfs

lcvcn is hicrbovcn bepaald als ck opti

malc omgang met de hulphronnen 

arheid, kap1taal en natuur Dezc opti

maliscring, goed rentmec-,terschap, 

hccft naar zijn aard een duurzaam ka

rakter In het Ncdcrlandse bedrijfskven 

wordt dezc met ec11 huge mate van ra

liOnali-,ering nage<,trecfd. Rcntabilitcit 

en continu·l·lcit <,pelcn cen grotc rol bii 

het hepalen van hedriJf-,srrategiccn die 

de onverwachte risico\ die de ondeme

ll1tng-,gcwijzc produktic in cen open 

markteconomie met zich meehrengt, 

mill!maliscren. Dat valt op zichzelt toe 

le juichen. Deze henadcring vcrtcgen

woordigt op zichzelt een kgitiem he

lang Kritiek 1s pa-, op ziJn plaats a!-; de 

optinltdt-;cring van de inzct van de gc

noemde produktiemiddelcn ten kmtc 

vun CCn van dczc dric gaat. l_)at dreigt 

hijvoorhceld als cen grootscheepsc in

troduuie van zogenaamd flexi-werk 

van werkncmer-, vollcdig aan het bc

drqfshelang onderge-,chikte manipu

lcnhMe eenhedcn zou maken, zondcr 

1·ekening te houden met hun mensclijke 

ontplooiing in <mdere kvens-,leren 

De cigcn normativ1teit van het gezin i<; 

h1crhoven hepaald als het liddcvol, 

trou\v en zorgzt1an1 met clkaar on1gaan 

van de !eden van gezin en familic. Dcze 

llOrlllativlteit kan op verschillcndc wij

zen in ecn <,ocialc <,tructuur worden vn

discontcnd. Over dcze sociale struc

turcring 1s minder con<,ensus dan hij het 

bcdrijfslevcn In hct algemeen zijn er 

drie modellen te ondcrscheidcn: 

I Her kostwinnersmodel de cne part

ncr werkt buitenshuis en de andere 

niet, de kostwinner j-, fiscaal en juri

disch het aanspreckpunt voor de ovcr

hcid. 

2. Vcrzelfstandiging binnen relatics: 

hcide partners worden al<> zelfstandig 

verantwoordclijke personen behandeld 

met tegelijkertijd in achtneming van 

hun relatie. 

3. Volledige individualisering: de part

ners worden beidcn beschouwd als juri

disch en cconomisch zclfstandige 

individucn, ongeacht of en wat voor re

latic zij hehhen. 

Hct CDA client tc kiczen voor het 

tweede model, verzelfstandiging bin

ncn relatie<>. Zo een kcuze is niet hct 

mcewaaien met de tijdgcesl en daar 

comprom~<;sen mce sluiten. Ook 

Kuypn en Dooyeweerd maakten on

derscheid tussen het norrnatieve struc

tuurprincipc van huweliJk en gezin en 

de concretiscring daarvan in verschil

lende hi<;torischc perioden. W1e vast

houdt aan een hepaalde historischc 

vormgeving van het normatieve struc

tuurprincipe is conservatief en dat is 

christelijkc politick niet Chri'>tcliJke 

politick is radicaal omdat ziJ de werkc

lijkheid toctst aan normcn. Nict het 

histonsch gegrocide i'> heslis5end, maar 

het normaticvc. 

Wclnu, heslissend voor het normatieve 

<,tructuuqorincipe van huwelijk en gezin 

is de onderlingc liefde en trouw als lei

clendc waarde. Andere aspectcn van hu

wcliJk en gczin, zoals het economische 

aspect. moetcn altijd in dicnst staan van 

het lcidendc aspect van de licfde 

Liddc tussen echtgenoten, liefde ten 

opzichte van de grootouders, lief de tus

sen ouder<> en kindcren en liefde voor 
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de medemen<, in nood Dat laar<,te 

l10ort crhiJ WiJ <;preken niet over het 

burgerlijke gezin dati'> gericht op prc'>

tatie'>, '>paarzililmheid en v\ijt en dat in 

welvaart niet wil ondcrdoen voor de 

buren, maar over het chri'>teliJke gezin 

dat 66k vrijwilligcr<,werk verricht in de 

san1cnlcving en in cxtren1e orn~tandig

heden zonodig met gcvaar voor cigcn 

welvaart Ctl welzijn ook vluchrelingen 

of onderduiker'> opneemt. 

Het model viln vcrze\l<,tandiging bin

nen relatie'> i'> cen eigentijd<,e vormge

ving van het nonnaticvc structuur

principe van hct op licfde, trouw en 

zorg geba<,eerde huwelijk e11 geztn. 

Daarmee Ievert het nict achtcrill kritiek 

op het kostwinncrsmodel. Dat wa<, 111 

zijn tiJd een liddevolle vorm voor hu

weliJk en gezin, die in de toenmalige 

om<;tandigheden als een verworvcnheid 

werd ervaren vergeleken met de <.ituatie 

van noodgedwongen vrou\vcn- en kin

derarheid in de vorige eeuw. De techni

sche en economi'>che ontwikkelingen 

'>ind, de jaren zestig lciden ertoe dat 

hct niet zinvol i-, om tcrug te keren 

naar het gezin<.model dat in de eer5tc 

hcltt van deze eeuw werd verworven. 

Tham is een andere vorm nodig. 

Daarom kan er ge<,proken worden van 

een modern gczinsbeleid, gebaseerd op 

vcrze\l<,tandiging binnen relatie'>. Het" 

ee11 wezenlijk en niet conservatid alter

naticl voor hct lihcrale model, dat van 

herekeni<; i'> voor de gehele <;amenle

ving. 

Harmonisatie van botsende 
gerechtvaardigde belangen 
Wil men nu rccht doen aan de -.oeve

reiniteit in eigen kring van zowel het 

hedrijlslcven a\<; her gezimlcven, dan 

ligt her voor de hand dat het C:DA het 

huishouden met twee deeltiidhanen als 

het <;tandaardmodel gaar behandelen. 

Ouder<, dienen de zorg voot- kinclcren 

en de hutten<,hui<; verrichte adwid <;J

men te kunnen delcn. De term \tan

daat"cl' hetekent in dit geval dat de 

overheid een bepaald prototype van 

het gezin a!.., uitgang-..punt nccnlt voor 

haM belcid, zonder daarmee aile andere 

variantetl te verhteden Ter wille van de 

rechtvaardigheid, de controlccrhaar

heid op lraude en de cftcctivireit van 

haar heleid. Daarmec wordt de allcen

verdiener niet gedi,kwaliliceerd. [r zal 

voor hem of haar genoeg n11mte hltJ

ven. omdat niet aile werkzaamheden 

zich lenen voor decltiidwerk ,\laar net 

zoa\<; het kmtwinnef'>lllmlel in de jaren 

vijfrig het standaardmodel wa'>. waarop 

aile <,ociaal-cconomischc rcgclgcving 

was afgestemd zonder de allcemtaatl

dcn te di'>crimineretl, zo ook zou thans 

het hui-,houden met rwee deeltijdhancn 

het 5tandaardmodel kut1nen worden. 

Om tegelijk recht te doen aan de ctgcn 

normativiteit van het hedriJf-,\cven zou 

dit delcn van arhcid en zorg op de ecr

<,tc plaat<; nict hewerbtelligd moeten 

worden door een uitgcht-eid stc\,el van 

ouderschap<;-, calamitcitetl- en zorgvcr

loven. Deze benaclcring staat op gc

~pannen voet met de lcgiticn1c cigcn, 

op risico-minimali-;cring gcha-,ccrdc, 

rartonaliteit van het hedriJf<;\cven. \)eze 

verloven zijn naar hun aard onvoor'>IWI

haar en du<, voor cen wcrkgever lastigc 

zaken. Dat kan men hem, uttgezonderd 

hct zwangcrschapwerlot. niet kwaiiJk 

ncmen. Dat is echter nict het gevalmct 

deelttjdwerk \)at valt tc planncn. 

Daarom zou ccn harmonieuze oplos

sing vcelmeer deelri,dwerk a\<, <;trategt

'>che hootd\ipl van gczin-,heleid moetcn 

kiezen dan thans in Neclcrlancl en het 

omringende huiteniJnd hct geval is 

\)at is cen 'archttectonische', hinnen de 

structuur van het hedrijf,lcven pa<,<,ende 

benadcring en nict ccn corrcctic van 
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hutten~l op h"'" v~n een t-cbttd onei

genlijk nlll1dcl 

Op de twcedc pl~~t' zou ccn hot<;ingen 

h~rnwni,nend helcid nweten <,[reven 

nJJr ecn ze'>d~~g<;c hcdrijtqiJd l.angere 

111 gehruiknemtng van produktiemidde

lcn vnlaagt de kmten per eenheid pro

dukt. De '>lrategi,che keuze zou 

gem~Jkt mocten worden d~t in hc

drl)f'>'>cctoren waor dat mogeli1k i,, de 

~rhcid'>tijdverkorttng met hehoud van 

loon gcpaard gaat n1ct vcrlcnging Vdll 

de hedrl)fqijd naar de zaterdag Dat 

vcr<;terkt hovendien de claim om de 

zondog huiten '>chot te houdcn. Het 

zou de moeitc waard zijn als het C:DA 

en her Convent van C:hristclijk-Socialc 

Organi<;atie'> het over een dergelijke 

<,[r~tcgie een<, zoudcn kunnen worden. 

ill) ee11 ze,daag'c werkwcck zijn een 

dnedaag'>e en een vierdaag'>e deeltijd

ha~n per huishoudcn dan gc'>chikt om 

de kinderen maar een overlappcnde 

dog door andercn te hoevcn Iaten op

vangen Dat kan door grootoudef'>, 

ga,tmtdef'> ot prolcs.,ionele kindcrop

vang. f-lct accent ltgt op de nuder<,, ter

wijl tcgeliJk de capacitcit5- en 

tin~nciering<;prohlcmatick rond de pro

k<;<;ionelc kindcropvang hantcerhaar 

wordt. Om de allocatie van kinderop

vangdtemten optimaal af tc stemmcn 

op de aldu, vorm gegcvcn vraag, client 

de ki nderopvang wei van zijn hureau

cr~ti,che [J'>Je te worden ontdaan en -

hehouden'> de in<,pectie op de door de 

overheid in het helang v~n de kinderen 

te handhaven minimumkw~ltteit- n~ar 

de pJrticuliere '>ker ovcrgeheveld te 

worden, gcpaard Jan ccn fi..,calil,cring 

van de than<; vn'>trekte <;tdl<;tdie'>. 

l'er ,~!do komt deze henadering neer 

op ee11 .ih-urige en ec11 24-urige decl

tl)dh~~n pn gezin, tezamcn (,() uur. 

Omdat vee! C:AO\ nu reed, de :l(i-tll·i-

gc wcrkvvTck on1vJttcn, dc-,gcwcn~:.t lilt 
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tc- octcncncn in vier dagcn van <J uur, 

ligt de ben~dering dicht tegen de reali

tcit a~n. Tegclijk moet erkend worden 

dat van wcrkclijk delcn nog gec11 '>pra

ke " [)c lang<,twerkende partner he

houdt in kite zijn haan. Van wcrkelijk 

delcn zou eer<;t sprake ziJil a!, beide 

partner<, hiJvoorhecld een drie-daagsc 

baan zouden ~cccptcren. l)c gekozen 

hcnadering maakt dat voluit mogelijk 

Dit nwdel houdt geen verhod. maar 

wei een zckcrc alwijzing in van twee 

full-time banen voor gczinnen met kitl

dercn, omdat dat geen rccht doct aan 

de zorgdoelstelling van gezinnen. Dat 

oordeel i' in ovcreenstemming met de 

lcitelijke kcuzcn die ouders in 

Nederland ovcrwegcnd maken. Het be

tekent dat de Nederlandse economic 

het ko<,twinnersmodel dehniticf vcrlaat 

en overgaat op het twee-deeltijdbancn

model. Daarop dicnen de socialc vcrze

keringen, de pensioenen en de 

bedrijf.,tijden te worden ingericht 

Natuurlijk staat hctmensen vrij om an

der5 tc kiezen, maar het standaardmo

del wordt dit dclen van arheid en zorg. 

Aldus kan de bot'>ing van legitieme be

langen van bcdrijfsleven en gezinsleven 

worden geharmoni<.eerd op ecn weder

zijds vruchth~re wijze, zonder in vcra

merikanisering van de samenleving te 

vervallen. Daarmee i'> ook hct bcdriJfs

leven gediend 
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