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De discussie over gezinsbeleid lijkt sterk bepaald door twee groe

pen. De een wil op het drijfzand van het traditionele gezin bouwen 

en schieten op het spook van de individualisering, de ander doet 

het omgekeerd. Voor een ieder die gezinsbeleid wil voeren, of zelfs 

wil praten over het voeren van gezinsbeleid liggen vele valkuilen 

verscholen. Deze bijdrage gaat niet in op het 'waarom' van gezins

beleid, maar op het 'hoe'. Het accent ligt op het 'hoe niet'. 

H 
et spreekt voor zich dat 

familie- en gezinsbeleid 

aileen hedendaags kan 

zijn als het is gebaseerd 

op een goede analyse van het verschil 

tussen het hedendaagse en 

het 'verledendaagse'. Wie 

een incorrect, vertekend of 

gei"dealiseerd beeld van 

het verlcden - of van een 

bepaalde ontwikkeling 

naar de toekomst - tot ba

sis van beleid wil maken 

houwt op drijfzand en 

schiet op spoken Het lijkt 

er sterk op dat de gezins-

aan te tonen dat de nuchtere cijkrs 

over de hedendaagse gezinswerkelijk

heid haaks staan op beide interpreta

ties. Het gezin is modern geworden, 

maar niet 'ontbonden in factoren' In te

legramstijl samengevat: 

1 Er is geen sprake van al

gemene trends in de be

volking om vooral met 

zichzelf bezig te zijn, laat 

staan om dat tot uiting tc 

brengen door altcrnatief of 

aileen te (willen) zijn en/of 

het gezin te verwaarlozen. 

2. Er is wei sprake van ver

andering van verhoudin-

discussie tot nog toe <;tcrk gen (modcrnisering) 

is bepaald door twee groe- Drs P Cuyvers binnen relaties en gezin-

pen. De een wil op het drijfzand van nen, concreet van emancipatic en dc-

het traditionelc gezin bouwen en op 

het '>pook van de individualisering 

schieten, en de ander doet hct omge

keerd: schicten op het spook van hct 

traditionele gezin en bouwen op het 

drijfzand van de individualisering. 

In eerdere puhlikaties heb ik getracht 

mocratisering. Een modern gezin is ecn 

leefeenheid waarin partners werk en 

zorg in onderling overleg vcrdelen -of 

minstem willen verdelen. 

3 Ecn modern gezin komt niet mccr 

zoals vroeger tot stand direct na het ge

zin waarin men als kind opgrocit, maar 
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wordt al<. her ware <;tapsgewijze opge

bouwd: de momenten van uit-huis

gaan, -,amenwonen/trouwen en de 

komst van kinderen worden atzonder

lilk gekozen. AI' gevolg hiervan ziJn in 

de kvenslonp van burger-; 'nieuwe fa

sen' aileen ot als paar wnnen - ont

staan in de periode voor en na de 'echte 

gezi nsfase' I met ki nderen) 

4. De overheid heeft niet, verkeerd 

en/ol vee I te laat gereagecrd op die pro

cessen, en te lang vastgehouden aan 

cer1 sociaal stelsel dat gehasecrd was op 

hct ko-,twinnersgezin, maar vonral op 

de traditionele leven-,\oop. Als gevolg 

daarvan is de 'concurrentiep05itie' van 

hui-,houden<, met kinderen znwel ecn

nomisch al-, sociaal -;terk uitgehold. 

5. In een modern stelsel moet niet het 

vcr-,chil tu<;sen aileen- of samenwonen, 

noch het ver-;chil tussen ecn- en twec

verdiener<; centraal <;laan. maar het vcr

-;chil tussen mcnsen met en zonder 

I inwonende) kinderen. Dat bctekent 

darer ecn nieuwe sociale hcrverdeling 

van tijd en geld op die basis moct 

plaatsvinden; lidst in de vorm van een 

'duaal stelsel' dat is gebaseerd op onder

schcid tusscn lcefvormcn/huishnudens 

met en zonder (inwnnende) kinderen. 

Als ik deze vijt punten nog kortcr zou 

moeten samenvatten, dan zou ik stellen 

dat cr weinig mi-, is met de familic(zin) 

- noch met de burgerzin- van de bcvol

king, noch met de gezinsgerichtheid, 

maar dat het hoog tijd is het sociale 

stelscl niet mecr op partnerschap maar 

op ouderschap te baseren. 

Tot nog toe heeft de discu<;<;ie over gc

zimhelcid zich echter we! op ouder

schap geconcentreerd, maar dan vooral 

in de vorm van wat ik 'idenlogischc 

spiegelgevechten' noem. Ter rechterzij

de gaat het daarbij om pngingen om ai

le-; wat afwijkt van het traditionele 

gezinsmodel verdacbt te makcn. Nu 

zijn cr in Nederland weinig aanhangers 

meer van de stelling dat gehuwden be

ter kinderen kunnen npvoeden dan on

gehuwden, maar er valt altijd we! een 

deskundige of onderzoek te vinden om 

de grote zorg, ot de aanwezighcid van 

'extra risicotactoren' voor eenoudergc

zinnen, stiefgezinnen en natuurlijk ho

mogezinnen te onderbouwen. Aan de 

andere kant wordt in de linkse tabloids 

voor intellcctuelen icdere nieuwe rela

tie- of ouderschapsvondst tot de be

langrijkste toeknmsttrend uitgeroepen, 

en wordt omgekeerd een ieder die hct 

leuk vindt om samen met partner en 

kinderen om zcs uur te cten tot hootd

verantwoordelijke voor onze verwor

ding tot economisch derde wereldland 

verklaard. Kortum: mcer dan 90 pro

cent van de mediadebattcn gaat over de 

voors en regen van hepaalde leefvor

men. terwijl toch gecn -;erieuze politici

us zou durven verkondigen dat de 

overheid in de hedendaagse samenle

ving een belcid zou moeten vocren dar 

die keuze van leefvorm b6nvlnedt. 

Vandaar mijn stelling dat her gaat om 

spiegclgevechten om de tegenstander 

te intimideren, niet om scrieuze pngin

gen om tot belcid te komen. 

Dit beeld geldt overigens niet aileen 

voor Nederland, maar ook voor Ianden 

waar men al ticntallen jaren ervaring 

heeft met 'officieel' gezinsbclcid 

Recent heb ik in een internationaal sa

menwerkingsproject de kans gekregen 

een mcdewerkster een aantal maanden 

tc Iaten besteden aan een inventarisatie 

van de discussies over gezinsbeleid zclf, 

dit ter aanvulling op de in het Jaar van 

her Gezin beschikbaar gekomen inven

tarisaties van maatrcgelen in diver<;c 

Ianden. Hct nadecl van een dergelijke 

inventarisatie 'op metaniveau' is uiter

aard dat hct abstractieniveau erg hong 
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is, en er dus op het eerste gczicht wei

nig praktische relevantie uit af te lt:iden 

is. Toch ben ik van mening dar het juist 

deze analyses zijn die als het ware de 

onzichtbare basis van de ijsberg vor

men. en als je nict weer wat cr onder 

water zit kun je wei net als de Titanic 

om de zichthare klippen heenvaren, 

maar ga je plotseling kopjc onder voor

dat je zclfs maar weet waardoor jc ge

raakt bent Zonder naar volledigheid te 

streven wil ik een aantal van de helang

rijkste valkuilcn voor het gezimdebat 

noemen, waarbij ik zal trachten het 'ab

stracte' punt met een Nedcrlands voor

autochtoncn in Nederland veel hoger 

dan hij huwelijken tussen perscmen met 

gelijkc nationaliteit. (Een cijfer dat cwe

rigens gecorrigecrd zou moeten wor

den, als de heweringen over het grote 

aantal schijnhuwclijken ook juist zijn, 

maar dat terzijde). Waar het orn gaat is 

dat uiteraard - op de bekende uitzondc

ring na- geen partij in Nederland daar

aan zelfs ook maar de voorzichtigc 

suggcstie zou willen vcrbinden orn 'ei

gen volk eerst te trouwen', laat staan 

dat men enige wettelijkc maatregel in 

die richting zou willen overwegen. 

beeld te verduidelijken. ---------- Definitie 
Belangrijk is dat het In hct Jaar van het Cczin 

Ideologische debat 
over 'juiste' leefvorm 
De eerste en belangrijkste 

valkuil die in de litcratuur 

thema 'gezin' in de is in Vcrenigde Natie'>-vcr

hand na cen jarenlang de

bat geconstatecrd dat het 

gezin (dan wei 'the family') 

onmogelijk eenduidig tc 

definieren valt, zekcr nict 

wereldwijd. Voor het voe

rcn van concreet beleid is 

hct echtcr absoluut nood-

politieke 

wordt gedocurnenteerd -

waardoor het debar bij

voorbeeld in de Verenigde 

Staten in dertig jaar nau

wclijks verdcr is gckorncn 

zoals Steiner hcschrijft in 

overwegingen en in 

de infrastructuur 

daarvoor expliciet 

wordt. 

'The futility of family policy' - is inderdaad 

exact de hierhovcn al omschreven 'nor-

menstrijd' over hoe een gczin cr uit 

hoort tc zien. 

De paradox daarbij is dat hcide kanten 

als het ware in een ideologische vork 

tcrechtkorncn. Tcr rechterzijde is men 

altijd kampiocn van de gczinsprivacy 

en tegenstander van staatsinmenging, 

en ter linkcrzijde is men altijd voorstan

der van zo groot mogelijke keuzevrij

heid. Voor beide partijen is het dus 

onmogelijk om praktische beleidsvoor

stellen aan het debar te verbinden. Ter 

illustratie rondom het thema echtschei

ding, net zoals vroeger het gcval was 

met 'gemcngde huwelijken' op geloofs

basis, is het echtscheidingspercentage 

voor huwelijken tussen migranten en 

zakelijk dar het object van 

belcid op enigc wijzc kan worden orn

schreven. Het gevolg is dat bij het op

zctten van gezinsbeleid de discussies 

over normen en waarden als het ware 

via de achterdeur nog steeds een rol 

spclen In Nederland zien we het pro

hlcem terugkeren daar waar mini'>tcr

presidcnt Kok spreekt van 'leefeen

hedcnbeleid' en het CDA van 'familie

en gezinshelcid', met een voorkeur voor 

ecn definitie die uitgaat van 'duurzame 

vcrbanden' 

Naar mijn mening is het cruciaal dat de 

definitiekwestie zo snel mogelijk van 

'ideologie' naar 'pragmatisme' verhuist. 

De definitie die door hct Nationaal 

Comite voor het Jaar van het Cezin is 

voorgcsteld (een gezin is een leefeen

heid waarin kinderen worden verzorgd 
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en/ot opgevoed), is destijds uitdrukke

lijk voorgesteld als werkdefinitie. Met 

de term 'werkdefinitie' wordt bedoeld 

dat het niet gaat om welk soort norme

ring dan ook: het gaat niet aan om 

mensen die zichzelt graag gezin willen 

noemen dat at te nemen. Waar het om 

gaat is dat een dehnitie nodig is die 

vanuit het belcid gezien in staat is om 

een bepaald terrein adequaat af te gren

zen. En met de keuze voor 'leefeenhe

den' of 'duurzaamheid' is dat vrijwel 

onmogelijk 

Beleid veronderstelt het maken van 

keuzen. De ovcrheid zal in de toekomst 

in tocnemende mate worden gecon

fronteerd met bet verzoek van burger'> 

om ongelijke behandeling Ongelijke 

behandcling is gcen 'onwettige' zaak in 

het Iicht van de Wet Celijke 

Behandeling Ongelijke behandeling 

client echter tc worden gerechtvaar

digd, en die rechtvaardiging wordt ge

vonden in ongelijke situaties. 

Bijvoorbecld een be.,taande achtcr

stand, die tot een voorkeursbeleid aan

leiding kan geven. Maar zeker gezien 

de toenemende scherptc van de 

Furopese oordelcn op dit terrein, kan ik 

me nauwelijks ongelijke behandeling 

voorstellen tlhsen burgers op grond van 

al dan niet toereikend geachte 'duur

zaamheid' van relaties. En onderscheid 

tussen 'lceteenheden' zal toch ook moe

ten worden gemotiveerd op grond van 

duidelijke kenmerken die ondcrscheid 

rechtvaardigen zoals het feit of men al 

dan niet kinderen ten laste hcdt .. 

Maar nogmaals, het punt waar het om 

gaat is dat de kwestie van een beleids

dehnitie losgemaakt moet worden van 

het normatieve debat (al was het aileen 

maar door de atspraak dat de bcleidsde

hnitie na verloop van tijd wordt her

zien) 
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Belangentegenste1lingen 
Wie is nu tegen het gezinl Niemand, 

maar dat is iets anders dan ervoor zijn, 

of er bepaalde rechten aan toekennen. 

Het is echter in mijn ogen onvermijde

lijk dat je aileen serieus over gezinsbe

leid kunt praten als je ook onder ogen 

ziet dat er wei dcgelijk sprake zal zijn 

van tikse bclangentcgenstellingen tus

sen (groepen) lccfvormen. In de hier

boven in vijl punten samengevatte 

analyse onderscheid ik in de moderne 

samenleving drie groepen: alleenwo

nenden, paren en gezinnen. En daarbij 

zijn het vooral de paren die in de jon

gere en oudere leeftijdsfasen (relatief) 

profiteren van het feit dat ze meer tijd 

en (dus) meer geld tot hun beschikking 

hehben. Fen voordeel dat met een 'on

geclausulcerd' beleid gericht op verdere 

individualisering aileen maar versterkt 

zal worden. 

Ieclere vorrn van positicf beleid richting 

gezinnen met kinderen zal minstens 

mede, maar in mijn ogen zelts licfst ex

tra gcfinancierd moeten worden door 

de groep kinderlozen. Niet aileen a]., 

het gaat om een fase in hun eigen le

vemloop die later wordt terugverdiend, 

maar ook a is hct gaat om de 20 procent 

burgers die permanent kinderloos blij-

ven. 

/v\aar ook hier is het cruciale punt niet 

zozeer dat vanaf het begin vaststaat 

welke groepen winnen of verliezcn, 

ook dat kan immers verschuivcn. Het 

gaat erom dat keuze tussen groepsbe

langen ook op het terrein van leefvor

men een politieke aangelegcnheid is, 

die niet met verhalen over een alge

meen of universeel bclang onder de ta

fel mag be Ianden 

Het 'bereik' van gezinsbeleid 
In het buitcnland zicn we dat onder de 

noemer van gczinsbelcid de mecst inte-
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rcssantc combinaties van beleidsterrei

nen voorkomen. Jeugd en gezin. senio

ren en gezin, en dat nog los van de 

situaties waarin het thema is toege

voegd aan Sociale Zaken, of zelfs 

Financicn (in het vorige Vlaamse kabi

net) Zo kunncn er bijvoorheeld drie 

'sporen' worden onderscheiden. opvoe

ding, geld en zorg(verdcling). Hiermee 

bestrijken we al een flink dec! van het 

overheidsbeleid, en dat zouden we nog 

best kunnen aanvullcn. niemand zal 

ontkenncn dat huisvesting nogal be

langrijk is voor de gezimsituatic, etc. 

De valkuil is in dit verband dat bestaan

de beleidsterreinen geneigd zullen zijn 

dat gezinsbclcid niet hetzclfde i'> als 

(vcrlengd/verbrecd) jeugd-, emancipa

tie-, achterstands- of zorgbcleid, dan 

!open we het risico dat het net zoa!., in 

vee! andere Ianden een leukc politieke 

wisselpost wordt, waarvan inhoud en 

bercik periodick wisselen. 

Operationele doelen 
Het formuleren van echte operationele 

doelen van gezinsbclcid lijkt ook bip1a 

een paradox, in relatie tot de noodzaak 

om nonnatieve uitspraken tc vcrmijden. 

In de literatuur blijkt ook dat hier in de 

meeste Ianden nog geen sprake van is. 

lk kan op dit punt nict vee! mccr doen 

om gezinsbeleid als ver

lengstuk van hun eigcn 

werk te (gaan) behande-

Er is weinig mis met 
dan ecn vcrgelijking rna

ken met cen terrein als het 

milieubeleid. Concrete be-

len. In het jcugdbeleid 

bijvoorbeeld, maar ook in 

het Onderwijs Voorrang'>

beleid (OVB) bestaat a! 

de familie(zin) van 
leidsmaatregelen bleken 

daar pas mogelijk nadat 

men 1n voldocnde brcdc 

kring een aantal normen 

was ovcreengekomen. Dan 

blijf je natuurlijk voortdu

rend ruziemaken over de 

hoogte van het percentage 

en de tekst op de verpak

king, maar je bent het ten

mJn'>te eens over de 

gezamcnlijke richting 

lk koestcr niet de illusie 

dat op cen terrein als gc-

de bevolking, noch 

met de 

steeds mccr de neiging om 

achterstands- en ontwik

kelingsproblemen mccr 

gezinsgericht te benade

ren. Een soortgelijke vonn 

van 'branche-vervaging' is 

volgens mij te zien in de 

vaak gehoorde opvatting 

dat de zorg voor kindcren 

in gemoderniseerde socia

le stelsels feitelijk gelijkgc-

gezinsgerichtheid, 

maar het is hoog 

tijd het sociale 

stelsel niet meer op 

partnerschap maar 

op ouderschap te 

baseren. 

steld kan worden aan die voor 

hulpbehoevendc ouders. In Nederland 

gaan weer van uit dat volwasscncn hun 

recht van zelfbe.,chikking tot hun dood 

hehouden. De zorg die ouders en ande

re opvoeders voor kindercn hebben is 

daarentegen niets meer of minder dan 

de officiele en primaire verantwoordc

lijkheid Hier ligt dus een cruciaal prin

cipieel verschil. 

Kortom. als we gcen goedc manier 

kunnen vinden om duidclijk te maken 

zimbeleid iets dcrgclijks 

op dit moment zelfs maar een schijn 

van haalbaarheid bezit. Het is a! een 

hele stap om de belangrijkstc elemen

tcn voor het functioneren van gczinnen 

met kinderen te identificeren. Zodra ie

mand er om vraagt om dat soort zakcn 

in de praktijk tc vertalen komcn we in 

de lachcrige sfeer rond zaken als een 

'opvocdersdiploma', ol zoals ik hct zelf 

formulccrdc, een soort 'APK-keuring' 

voor gezinnen. Met nogmaals de ver

wijzing naar milieubelcid zou ik het 



echtcr toch zinnig vinden om - a! is het 

maar h1j wijzc van experiment - de dis

CLI'>'>ic tc opencn over een minimaal 

noodzakelijkc infra'>tructuur waar een 

gczin over moct kunncn heschikken. 

Op dat terrein zijn er genoeg zaken te 

noemcn, zonder dat we ecn meetbt 

voor opvoedcrs aan de orde stellen. In 

tnmen van geld. tijd, maar ook moge

liJk van omgcving: wat te denken van 

zaken als vcrkcersvciligheid of zelfs ecn 

<,tukjc groen of speeltuin binncn een 

straal van 500 meter - ccn optic die re

cent door professor De Winter is ge

nocmd. En bovendien kunnen we hicr 

op decltcrreinen wei gchruik maken 

van 1nternationale experti'>e. De kwes

tie waar hct hicr om gaat is dat zondcr 

operationelc doclen discus-,ie wei, maar 

echt hclcid nict mogcliJk zal zijn. 

Uitvoering 
Een hn"'e minister hecft voor- en nade

lcn. Het lijkt goed om cen zo hoog 

mogelijke helcidsverantwoordelijke te 

hchhen. En waarom zou Je indcrdaad 

nict redcncren dat de 'sccundaire' en 

'tertiaire' lcefsferen met Onderwij<, en 

Werkgclegenheid wei departementcn 

hchhen, en de 'primaire lccfsfeer' nog 

niet. Aan de andere kant hlijkt uit de 

hcschrijving van de valkuilcn hierbovcn 

dat de risico's van politieke stammen

<,trijd en de moeilijkheden hij het af

grenzcn van een hclcidsterrein groot 

zijn. In hct huidigc stadium van de dis

cu<,<,ie IS het waarschijnlijk ook ccn val

kuil om de discu<,<,ie op de 

organi<,atori-,chc vonn van de politiekc 

aandacht tc concentreren. 

llclangrijkcr is naar mijn mening voor

alsnog dat het thema 'gezin' in de poli

tiekc ovcrwegi ngen en in de 

mfrastructuur daarvoor expliciet wordt. 

Dat zou zich kunnen vertalcn in aan

dacht voor het thcma in het regerings-
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beleid, regeerakkoordcn, verkiczings

programma s, ondcrzoek, periodicke 

rapportages, etc. Dat zou zich ook kun

nen vertalcn in mccr aandacht in de 

ambtelijke ,;feer waar, voorzover ik 

weet, op dit moment in totaal 0,2 fullti

me-equivalcnt (fte) hinnen het departe

mcnt Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) voor is gereservecrd. Een 

kwcstie van langzaam en bchoedzaam 

opvoercn, want zolang cr nog zoveel 

valkuilen bcstaan in hct debat zullen zc 

zich aileen maar op iederc plek waar 

wordt gestart hcrhalen op kleinere of 

grotere schaal. 

Overigens zijn er ook in dit verhand in

ternationaal wei cnkele goede voor

bcelden van hoc het zou kunnen. 

l3ijvoorheeld 111 Canada waar ecn spe

cialc ambtclijke adviesgroep voor de 

minister-president hestaat en in 

Australie, waar een onafhankclijk insti

tuut voor bcleidsana]y<,e bestaat. Maar 

dan zijn we a! op het tcrrein van de 

mogeliJkheden aangckomen, en daar 

kan ik nu nict uitvocrig op ingaan. 

Slot 
Het CDA wil de hclangrijbte valkuil, 

die van de ideologische scherpslijperij, 

per se vermijdcn. Familie- en gczinsbe

lcid is blijkbaar een terrein dat een 

voorsprong kan oplevcren op andere 

partijen .. En misschicn niet aileen in 

tcnnen van goedc discussics: als we er 

tenminste van uitgaan dat de recente 

groci naar 40 zetcls in de opiniepeilin

gen van week 2 I (red.) nict aileen met 

de tcrugval van de Oudercnpartijcn te 

maken heeft, maar ook met de voorals

nog geslaagde poging om het gezin op 

de politieke agenda te zetten. 

Drs. P Cuyuers is heleidsmedetl'erkcr hi) de 

Nederlandse (;ezinsmr~d 
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