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Er moet een samenhangend kindvriendelijk beleid worden ge

voerd. In de inrichting van arbeidsvoorwaarden en in het over

heidsbeleid dient rekening te worden gehouden met de aanwezig

heid van kinderen in relaties. In de sfeer van de arbeidsvoorwaar-

den gebeurt dat ook door maatwerk in de CAO's, in de sociale ze

kerheid komt de keuzevrijheid in het opvoeden van kinderen door 

maatregelen in de Algemene Nabestaanden- en de Algemene 

Bijstandswet onder druk te staan. 

H 
oe beoordelcn werknc

mer<, en hun belangenbe

hartJgcrs de poht1eke 

discussie over de nood

zaak van ccn gczin'-;vricn

delijk belcid. zoals die 

door de CDA-tractie in de 

Tweede Kamer is aange

zwengeldc Welke keuzen 

moetcn worden gemaak l 

als hct gaal om de inko

memontwikkeling van 

werknemers en om de in

richting van hun Ieven 

rond arheid en zorgc Wat 

moet de politick in ieder 

Kindvriendelijk beleid 
noodzakelijk 
Het terrein arbeid en inkomen waarop 

her C:NV zich bcgcclt, hcperkt de 

vraagstelling biJ de vorm

gcving van een gezJns

vriendclijk beleid tot: hoe 

en \Vannccr \Vordt cr gc

werkt en wat wordt ermee 

verdiend. in materieel en 

immaterieel opzicht; Het 

CNV wil het accent leg

gen op een <,amenhangend 

bclcid waarin het mogell)k 

is dat wcrknemers hun kin

deren opvoeden volgem 

geval doen en op welke Drs. A.A. vVesterlake11 de normen en waarden d1e 

tcrreinen kan het primaat bij de sociale zij hanteren. Dit kindvriendelqke be-

partners liggenc F-,sentieel onderscheid 

tusscn politiek en vakbeweging is dat 

het C:NV zich (gelukkigl niet bezig

houdt met de vraag op welke manier 

relatie-, tot stand komen, bevestigd 

worden en wclke rechten aan ccn der

gelijke relatie ontleend kunnen worden. 

lcid lcgt het accent op de aanwczigheid 

van kindcren in een rclatie en niet op 

de vorm van die relatie. 

Wat hetekencn maatn:gelen in de so

cialc zekerheid voor ouder<, met kinde

ren' Welk accent wordt gelcgd in de 

arheidsvoorwaarden voor wcrknemer-. 
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met kindcren~ Stimulcert de overheid 

de vonning van relaties met kinderen ot 

neemt ziJ een afwKhtende houding 

aan~ Voor eetl heoordeling is het in de 

eerste rlaats goed om even '>til te staan 

hij de uitgangsrunten dre het C:NV 

hanteert over dit onderweqo. 

Het CNV hedt al in de jaren tachtrg 

ccn aantzil uitgung~puntcn voor kind

vriendelijk helcid gdormulcerd die rwg 

<,teeds hun geldigheid h('(:lt. In ons vi

sieprogramma 'Verantwoordelijkherd in 

l'ersrectiel' ( llJ'l-lJ stellcn wiJ daarovcr 

het volgende· "In de vrste van het C:NV 

heclt de zorg voor en de opvoeding 

van kindcren grote maatschappelijkc 

waarde De inrichting van de arheids

voorwaarden en de socialc zekerheid 

moct rekenrng houden met de aanwe

zigheid van kinderen in relaties. 

Daarhij st<1at voorop dat de keuzevriJ

heid en de eigen vcri\tltwoordelijl--heid 

van oudcr-,/vcrzorgcr.., zo groot mogc

lt~k moet Zt)tl 1\\annen en vrouwen 

moeten rn hn<1nciecl en soci<1<1i opzicht 

de ruimte krijgen de opvocding te ge

ven die Ztl noodzilkelijk achten. Het 

C:NV plcit ervoor de arheidssituatie zo 

in te richten dat de combinatie v<1n he

tai!lde arherd en zorgtaker1 voor zowel 

n1anner1 als vrouwen mogeli1k wordt. 

llitcraardmol'l aan men<,en die t'Cn be

mep doen op socialc zekerherd - en 

nog geacht worden te kunnen werken -

worden gcvraZtgd zich hc-,Lhikhaar tc 

<,tel len voor hetaalde arheid. Fchter, so

cialc zekerherd mag niet worden ge

hruikt om n1ensen hurl keuzevrijheid 

voor zorgarbeid ten hehoeve van hun 

krnderen te ontnemen. 

De eigetl verantwoordeliikheid van 

men<,en ten opzichte van elkaar er1 ten 

opzichte van Cod neemt in om denken 

een helangrijke rlaat-, in. Vanuit die ge

dachte houdt het C:NV zich minder he-

zig met de matcriclc invulling die men

sen geven aan hun verantwoordelijk

heid, maar vooral met de wijze waarop 

de <,amenlcving kan worden ingericht 

waardoor die verantwoordeli1kheid ten 

voile kan worden heledd." 

CAO a Ia carte 
AI-, men<.en de zorg voor kinderen heh

hcn, is het allereerst van helang dat ziJ 

door hun pnmaire inkomen voor zich

zell en voor degenen die van hen at

hankclijk zijn over een pakket van 

goederen en dien<.ten be-.chikken dat in 

onze samenlcving tot de normak lc

ven-.hehoeften hehoort. Ko-,ren van 

kinderen kunnen moeilijk worden mee

gcwogen in de prin1aire inkonlcn-;vor

ming evenals ht~voorheeld ko-,ten van 

woncn. 

In het arheidwoorwaardenoverlcg er1 in 

hct loongchouw kan niet naar gczin-.;"ia

memtclling worden gedittcrentiecrd. 

Uvengem WilS dat in het verlcden nog 

wei hct gcval toen er nog kost\VlTllllT

toeslagen he-,tonden. Tegenwoordig 

echter i<. het loon van de arheider ai

leen athankeliJk van de tunctie die hi) 

vervult etl zijtl pre<,tatie-; daarin, en niet 

n1ccr van andere tactorl'n. 

Het aardige is dat we in het arbeids

voorwaardcnoverleg ~teed~ n1eLT ccn 

tendem waarnemen die Jlli't welmet de 

pcr·soonli[ke om<,tandrghedcn van 

werknemcr' rekening houdt. De CAO 

a Ia carte doet op een -;luipendc manier 

zijn intrede Dit houdt in dat wcrkne

mers een scala aan arbeidsvoorwaarden 

wordt aangehoden waaruit zij kunnen 

kiezen. Het kopen of sparen van dagen 

ot het opnemen van biJzonder verlot 

zqn elcmenten in het arbeidwoorwaar

denoverleg die naar mijn mening voluit 

ondersteund moeten worden. Hct gcdt 

immcrs aatl dat steeds mccr werkne-
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mer<. ver·<.chillcnde wemen hebhen 

llovendien voorkomt het dJt wcrkne

mcr<. ondcrlrng tegcn elkaJr worden 

uitgc~pcclcl a].., hct goot on1 n1cuwc 

CAO ei,en. 

Kostendekkende kinderbijslag 
In de hurdrgc vcrhoudingen "ck C t\() 

Z1 IJ carte de Jll"te we g. r\ bar dJt houdt 

wei rn dat cr een dutdcltJkc laak ligt 

voor de ovcrheid tJtll in de hortzontJic 

inkomemvcrcklrng een cotTcUic toe te 

PJ"en Ln wei voor de koqcn \·Jn Kttl· 

kmten VJtl kindcrcn .. '..1, echtcr de ktn

dcrhij,IJg \\·orch gczic·n al<. cTn crkcn

tltng door de onThcrd dat kit1Cicrcn hct 

hc<.laJmrecht vorn1en voor· de <,Jt11cnlc

\'lllg clan zol u:n gcncrickc maJtrcgcl 

: icdcrcctl mel kindcretl du<. krndcrbtJ· 

...,]ag (1Zlngc,·uld kunncn \\·ordcn rnct 

ccn inkonlC!l'-.COITCLlic voor de IJgcJT 

1nkomcn'-> 

I let CNV lwclt ccrder al gcplctt n>or 

ec·n krndcralhJnkelitkc hitqand<.uitkc

nng. woorhi1 111Cll'-.Cil met ccn ullkcnng 

ol een Jt·hcrd"nkomen op hct tllttlt· 

dcrcn via ccn gcncrickc in- ------·------ mum ectl JJtwullcndc uil· 

K<>lllemovcrdrJc ht noJ.r Bij 
vcrzorgcrs von k1nckrcn. 

Hct C:NV vinclt dat dit 

moet geldcn voor aile ttl· 

konlcn...,grocpcn. Ten aon

hi jstandsui tkering, 

individuele 

kcring \an gcmccntc ot 

hcdriJI...,\'lTCnlging kriigcn 

\ 1Ccllicht i' dat vootal vour 

wcrkcndc rncmcn toch hc

zwaJrliJk. I laarunl kJn ook 

ccn Jndcr in....rn1111cnt \\'Or

den O\'C'r\\'Og<:n Hijvoor

hccld itl aamluiting op de 

rmlrv·iduelc huur<.uh-.idic ot 

hct huunvJar·dctorlatl 

wJar·hiJ in de ,uh<.idic ot ttl 

de hcla<,ttngkorting rekc· 

ning \\'ordt gchoudcn n1ct 

clc JJtlWeztghcid VJil Kill· 

dcrctl in hct hui,houdcn 

Zlcn van de \TJJg 111 
huursubsidie en 

hoeverrc de krndnhij,IJg 

kmtendckkcnd moct zi1n. 

huurwaardeforfait 

Katl wei worden gekckcn 
moet rekening 

naar JnkonH.·n-,grocpcn worden gehouden 
De kindnbq,lag zou met 

name grotcndccl<. ko'>lcn
met de 

dckkcnd nwctcn zip1 voor aanwezigheid van 
mctl<.cn met ecn mint

muminkomcn. Op dit mo
kinderen in een 

nlcnt 1~ daarvan zckcr h uishouden. 
gccn 'PrJkc Fen extra hc

lcid~Jn.:..,pannJng l"i dtltlrom naar onzc 

mcning op clit terrein noodzakeltJk 

!\1ct een gencrieke maatrcgel a], de kin

dcrhljslag i-; natuurl1jk hct gcvJJr lltln

wezig clat ecn deel van de krndcrhij,]Jg 

len goede komt aan mcn<,en die hct 

nicl c:cht nodig hehhen. De cli,cu"ie 

over eetl inkomemathankelijke kinclct·

hihltlg i..., niet nicu\v 111tltlr laait op hc

paalde tijden weer op. 

i\1, de: kinderhij<.lag gehantccrcl wordt 

als ccn tnkometlStllJJtregel. i' hct reclc

liJk onzinnig ouclcrs hoven ecn hcpaald 

tnkomcn een aatwulling te gcvcn op de 

Belastingvrije voet 
Op clil moment i<. de kindcrhij,IJg ttl 

Ieite hct Ctligc gencricke helctd<.- im

trumcnl om de Krhlcn vJn kincleretl 

deel, te uJtnpemcrcn. In de hela,lingcn 

bestaat nog de overdraaghaarhetd vJn 

de hela5tingvriJc vocl. Die bn mel cni

ge ttlntti-..ic ook tl!-, ccn <..,oort unkcring 

worden gcz1cn voor n1cn-.;cn die gccn 

hctaalde Jrheid vnrrchtetl maar zorgta· 

ken hehhctl. hijvoorhecld voor kinde

t-en. In clc politick wordt wei 

gedi,cu"iecrd over de vrJJg ot clit t m

lrunletll Lttlgehreid 1 via de rnvocring 

van cen 'Piihing,qeJ,cl i dJn wei Jtge

'chatt zou mocten worden ot omgczct 
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mers verschill ende wense n hebben. 

Bovendien voorkomt het dat werkn e 

mers onderling tegen e lkaar worden 

uitgespeeld als het gaat om ni euwe 

CAO-eisen. 

Kostendekkende kinderbijslag 
In de huidige verhoudi ngen is de CAO 

à la carte de jui ste weg. Maar dat houdt 

we l in dat e r ee n duidelijke taak ligt 

voor de overheid om in de horizontale 

inkomensverde ling een correctie toe te 

passe n. En wel voor de kosten va n kin

kosten van kinderen. Als ech ter de kin 

derbijslag wordt gezie n als een e rken

ning door de overhei d dat kinderen het 

bestaansrecht vo rme n voor de same nl e-

vi ng dan za l een ge neri eke maatrege l 

(iedereen met kinderen dus kinderbij

slag) aangevu ld kunnen worde n met 

een inkomen scorrect ie voor de lagere 

inkomens. 

Het CNV hee ft eerder al gepleit voor 

een kinderafhanke lijke bijstandsuitke

ring , waarb ij mensen me t ee n uitkerin g 

of een arbeidsinkome n op het mini

deren via een generie ke in

komensoverdracht naa r 

----------- mum ee n aanvullende ui t-

Bij 
verzorgers va n kindere n. 

Het CNV vi nd t dat dit 
bijstandsuitkering, 

kering va n gemee nte o f 

bedrijfsvereniging krijgen. 

Welli ch t is dat vooral voor 

werkende mensen toch be

zwaarlij k. Daarom ka n ook 

een ander instrum ent wor

den overwogen. Bijvoor

bee ld in aa nsluitin g op de 

ind ividue le huursubsi di e of 

het huurwaardeforfait , 

waarb ij in de subsidie of in 

de be lastingkorting reke

ni ng word t gehouden met 

de aa nwezigheid va n kin

deren in het hui shouden . 

moet ge lde n voor a ll e in 

komensgroepen. Ten aan

individuele 

z ien va n de vraag in 
huursubsidie en 

hoeverre de ki nelerbijslag 

kostendekkend moet zijn , 

huurwaardeforfait 

kan wè l wo rden gekeke n 
moet rekening 

naar inkome nsgroepen. worden gehouden 
De kinderbij slag zou met 

name grotendeels kosten
met de 

dekkend moete n zijn voor aanwezigheid van 
mense n met een mini 

muminkome n. Op dit mo
kinderen in een 

ment is daarvan zeker huishouden. 
geen sprake. Een extra be

leidsinspannin g is daarom naar onze 

mening op dit terrein noodzake lijk . 

Met ee n generieke maatregel als de kin

derbijs lag is natuurlijk het gevaar aan

wezig dat een deel va n de kinderbijs lag 

ten goede komt aan mensen di e het 

niet ech t nodi g hebben. De discuss ie 

over ee n inkomensafhankelijke ki neler

bijslag is ni et ni euw maar laait op be

paalde tijden weer op. 

Als de kinderbij slag geha nteerd wordt 

als een inkomensmaatregel, is het rede

lijk onzinnig ouders boven ee n bepaa ld 

inkomen een aanvu lling te geve n op de 

Belastingvrije voet 
Op dit moment is de kinderbijslag in 

feite he t e ni ge ge nerieke beleids- ins

trument om de kosten va n kinderen 

deels te compe nseren. In de belastingen 

bestaat nog de overdraagbaarheid va n 

de be last ingvrij e voe t. Die kan met eni

ge fantasie ook als een soort uitkering 

worden gez ie n voor men sen die geen 

be taalde arbe id ve rri chte n maar zorgta

ke n heb be n, bijvoorbeeld voor kinde

ren . In de politiek wordt wel 

ged iscuss ieerd over de vraag of dit in s

trume nt uitge bre id (v ia de invoering 

va n een splitsingss telsel ) dan wel afge

schaft zou moete n wo rden of omgezet 
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in ee n daadwerkelijke ve rzorg in gsui tke

ring aan mensen die kinderen verzor

ge n. Dit laatste overi ge ns met 

uitsluitin g va n me nse n die geen betaal

de arbeid ve rri chte n e n eve nmin kinde-

ren verzorgen. 

Hoewel het ge ld van de a fschaffing al 

ve le mal e n is uitgegeve n in evenzovele 

scenario's heeft he t CNV z ich altijd op

vallend stil gehouden in deze discussie . 

En dat was ni et omdat e r binnen het 

CNV nie t over ged iscussieerd is. 

Integendeel ze lfs. H et punt is all een dat 

de veronderste lde positieve werking op 

de arbeidsmarktparticipat ie va n vrou

we n voor het CNV te niet wordt ge

daan door de negatieve inkomens

gevolgen voor all eenverdieners in met 

name de eerste belastin gschijf. iets 

waa r het paarse ka bi net ondertussen 

ook is ach tergekomen , gez ien de be

richtgeving ove r het wetsvoorste l 

Korte- Van Rey. 

Zowel in het geva l va n uitbreiding als 

in het geval va n gedeeltelijke af

schaffing, ontstaan e r g rote inkomens

effecte n. De voorde le n ontstaan vooral 

voor me nse n met hoge inkomens, al

leenverdieners in he t sp litsi ngsstelsel en 

tweeverdi e ne rs. Terwijl lagere inko

me nsgroepen in een ee nverdienerssitu

atie nade lige inkomense ffecten zullen 

onderv inden. D e vraag is dan of er gro

te wijzi g in gen zoude n moeten worden 

voorgeste ld in de belastingsfeer 

Laat maar staa n dus die overdraagbare 

belasti ngvrije voe t. Welli cht moeten we 

er zelfs iets aan toevoegen. Waarom 

zou er in de sfee r va n de arbeidskosten 

geen post geïntroduceerd kunnen wor

den die voor werkne mers met kinderen 

de mogelijkheid opent kosten van hui s

houdelijke hulp of kinderopvang thuis 

aftrekbaar te maken ? H et succes van de 

CDV 7/8 96 

witte werkste r ve rdient navolgi ng. 

De voorde le n lijken vee lvuldi g. H et 

scheppe n va n werkgel ege nhe id , het 

witte n va n 'zwa rt ' werk en het voldoen 

in de e norme behoefte aan hui shoude

lijke hulp bij werknemers. De hui sh ou

der (m/v), terug va n weggewees t . 

H e lemaal nieuw is het idee niet wa nt in 

een land als Frankrijk bestaat al ve le ja

re n een de rge lijke aftrekpost. 

'Keuzevrijheid' 
In de social e zekerhe id is tot nu toe een 

halfslachti ge houdi ng waar te nemen 

van overhe idszijde. Kinderb ij slag lijkt 

onomstreden maar wordt zachtjes aan 

teruggebracht tot een niveau waarop ie

der we lde nke nd mens beseft dat daar 

geen kind meer van op te voeden'" is. In 

de Alge me ne Nabestaandenwet e n de 

Algemene Bij standswet worden aan al

lee nstaande ouders ineens verplichtin

gen opgelegd die voortkome n uit de 

mate va n gevuldh eid va n de overheids

portemonnee . Hoezo keuzevrijh e id in 

het opvoeden van kinderen ? Als de 

partner er ni et meer is , is het gedaan 

met die keuzevrijheid. Kindere n va n 

vier jaar of ouder worden ineens geacht 

het wel af te kunne n zonder een ouder 

thuis. 

Late n we ee ns zo'n 'casus' onder de loep 

neme n. Een moeder die na de scheiding 

een bij standsuitkering aanvraagt , is dus 

niet economi sch ze lfstandig geweest in 

het huwelijk. Je kunt bedenken dat het 

een afgewoge n keuze is geweest dat in 

het huwe lijk de vrouw voor de kinde 

ren zorgde en de man voor het inko

me n. N ie ts mis mee . Zo richt nog 

steeds een meerderheid van de relati es 

hun 'ke uzevrijheid' in. Het is allee n erg 

verve lend dat het hebben va n een part

ner geen leve nsverzekering meer in

houdt. Vader va lt of gaat weg, moeder 
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staat er aileen voor en wordt ook nog 

eens gedwongen een haan te zocken als 

de kindercn ouder dan vier jaar zijn 

Een iedcr weet dat dan de ellendc he

gin! met opvang na, tussen en voor de 

schooltijd. 

lluiten het feit dat dit gezin natuurlijk 

in een positic wordt geplaatst waar het 

nooit voor gekozen heeft. Cezien de 

nieuwe '>itualie is het bovendien wel

licht hard nodig dat in icder geval de 

moeder thuis is. 

Maatwerk 
Wie verzint dit soort 

een opmars hezig. Steeds meer onder

nemingen kennen een uitgebreid pak

ket aan arheidsvoorwaarden waarvan 

tevoren al duidelijk is dat niet iedereen 

daar gehruik van zal maken. 

Voorbeelden daarvan zijn regclingen 

rond de kindcropvang en het ouder

schapsverlof De inrichting van de 

nieuwc arheidstijden is ook een voor

beeld op welke wiJze in goed overleg 

een regcling op maat gemaakt kan wor

den. 

Her is dan ook vreemd tc moeten con

stateren dat het bceld in 
maarregelen loch" 

Natuurlijk heeft de ar

beidsemancipatie van 

vrouwen tot gevolg dat 

veel mecr vrouwen bui

lenshuis werken dan zo'n 

twintig jaar gelcdcn Maar 

her i'> al jaren hekend dat 

vee] vrouwen voor de kin

deren zorgen omdat de fa

ciliteiten om hetaald werk 

Werknemers met de sociale zekerheid tc

gengcsteld " aan dar van 

hct beeld in de arbeids

voorwaardcn als het gaat 

om kindvriendelijke rege

lingen. 

kinderen moeten de 

kosten van 

huishoudelijke hulp 

of kinderopvang De verantwoordclijkheid 

hiervoor ligr hij de sociale 

partners en de overheid 

heeft daarbij ecn onder-

thuis kunnen 

aftrekken. 

met zorgtaken te combineren onvol

doende zijn Ook wil een aantal van 

hen de kinderen in de jonge jarcn hijs

taan. De grachtengordelcultuur wordt 

dankbaar aangegrepen door belcidsma

kcrs, gesreund door instituries als de 

Emanciparieraad die nog altijd dcnken 

dat de ziel en zalighcid van vrouwen 

ligt in ecn betaalde baan. Van die lase 

in het emancipatieproce<, ziJn we toch 

hopelijk wei af. Her dwingend opleg

gen van een patroon hecft nog nooir 

vee! succes gehad in Nederland. Kijk 

maar naar onze ervaringen met de col

lectievc arbeidstijdverkorting 

En 111asse worden nu in CAO's regelingcn 

op maat afgesproken, die voldoen aan 

de bchoeften van werknemers en de 

werkgever De CAO a Ia carte is aan 

steunendc rol. 

Onderwerpcn als deelti)d. kinderop

vang, oudcrschapsverlof, calamite1tcn-

verlof en het nieuwe iniriatief tot 

loopbaanonderhreking spelen allen in 

op de werknemer die kinderen ver-

zorgt. 

Dcze rcgelingen spclen ook zo goed 

mogclijk in op de constatering dat kin

dcren nict aileen hij vrouwen horcn 

maar een 'zaak' zijn van mannen en 

vrouwen. En dat is goed, want aan een 

stigmatiscring van de vrouwelijke wcrk

nemer met of zonder kind, hecft nie

mand wat. 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat 

werk en zorg voor kinderen gecombi

necrd kunncn worden op ecn moment 

dat de werknemcr daar behoefte aan 

heeft Niet iedere werknemer heeft hc

hoeftc aan een ouderschapsverlof als de 



baby nog klein is. Het komt misschien 

heter uit als de klcuter op vicrjarige 

ledtijd naar de basisschool gaat zodat 

dczc ovcrgang door ccn van de ouders 

kan worden hegeleid Alwecr, maat

wcrk dus. 

Betaald verlof? 
I )ccltijdwerken zal de coulcur laude van 

hct Ncderlandsc arbcidshcstel nog wei 

hlqvcn hcpalen Het i-, zaak om de 

werkncrncrs die dat willcn in dceltijd te 

Iaten wcrkcn. J)aarnaast rnoet cen scala 

aan verlolvormcn worden ontworpen 

die tcgemoct komt aan de behoefte om 

bij de kindercn tc zijn. 

Of dat allcmaal hetaalde verlofvormen 

moetcn zijn~ Dit plcidooi wordt ook 

wcc1· gchuudcn 1n hct rapport waarin 

de tockomstscenario\ voor de herver

deling van de betaalde en onbetaalde 

arheid worden gepresenteerd 

lk vind het zeit nogal cru om e~n be

taald vcrlof te introduccren om een 

aantal manncn over te halen verluf op 

te nemcn. Natuurlqk zirn de opname

cijlcrs van ouderschapsverlof door 

mannen roosklcuriger in die <,ectoren 

waM een gedeelte wcn·dt doorbetaald. 

,\ laar waarom zou je het op die manier 

moeten invullcn tcrwijl vrouwen zich 

hlirkhaar minder Iaten leidcn door ma

tcriclc pcrspectievenJ Natuurlijk speelt 

hct inkomensniveau ecn rol bij hct be

palcn of iemand het zich iilmbauJJI wei 

kan veroorloven om onbctaald verlof 

op te nemen. 1\laar ik vind het wei inte

rc-;..,ant on1 tc \Vctcn ot cr nog n1eer 

achter zit bij de bepaling of er al dan 

n1et een verlof wnrdt opgcnomen. 

Het wordt tijd dat er in Nederland in 

ieder geval ccn ccn-,luidend beleid 

komt in de hepaling wat en hoe we iets 

gaan ..,tin1ulcrcn. 

Caan we op de Uuitse wijze het gezin 

tinanciecl en rnoreel ondersteunen of 

(I lV - H% 

zal de Angelsaksischc wijzc van cen 

fulltime baan met diverse vcrlofvormcn 

voor werknemers met kinderen het 

beeld wnrdcnJ Ecn bcctje van dit en 

ecn beetje van dat is nergens goed 

voor. Een kindvriendelijk beleid client 

in aile aspecten van het overhcidshelcid 

en de arheidwoorwaarden doorgang te 

vindcn. Een checklist voor de bepaling 

wat voor een effect maatregelen voor 

gezinncn met kinderen hehben mag 

wat mij betreft de eerste npdracht zijn 

voor een minister voor kindvriendclijke 

zaken 

Drs. AA vt'cstcrlakcn is uoorzillcr van hct 

C/mstc/ijk l\!atio>lil<li \l,,kucrhond (CN\1) 
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