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D 
oel van de slotbeschou

WII1g 1s de consen<,us en 

d1ssensus 111 deze bundel tc 

1Ilventanseren en te analy 

scrcn. Een dergelijke slotsom is nood

zakeliJk, willcn de hicrin gehundeldc 

inzichten en argumenten betckcnis 

hebben voor hct verdcrc dehat over gc

zinsbelcid. Het is met de hedoeling 

vcrschillen van mcningen hier te be

slechtcn of aanbevelingen tc doen. [r 

zullen enige rode draden gctrokken 

worden. Som'> zal ik aangeven welke 

opvatting in icder geval in de artikelcn 

de meeste goedkcuring of afkeuring 

heeft ontvangcn. Ook permitteer ik mij 

enkele persoonlijke kanttekeningen 

Dcze slotbcschouwing bcstaat uit twee 

delen. In het cerste dee! zal een invcn

tarisatie en analyse gcgeven worden 

van de christcn-democratischc visie op 

gezinsheleid zoals deze valt at le lezen 

uit de artikelen waarin cen cxpliciet 

chri'>len-democratische visie gegeven 

wordt. Hct betrcft de artikelcn van 

tv1arkvoort, Van Cennip, Klop, Hirsch 

Ballin enlongma-Roelants: ook maak ik 

gebruik van opmerkingen die Hecrma 

tijdens de confcrentie gemaakt heeft. 

Voor een dee! gcheurt de inventarisatie 

en analyse in dialoog met het prikke

lende artikel van Cuyvers In het twee

de dec! wordt een korte analyse en 

inventarisatie gegeven van de expert

artikelen over de drie belcidsterreinen 

opvoedi ngsondersteuni ng, fi nancieel

fiscaal beleid en de combinatie van 

werk en zorg. 

I. De expliciet christen
democratische visie 

Het maatschappelijke belang van het 

gezin 

In verschillende artikelen wordt bena

drukt dat het goed functioneren van 

gezinnen cen maatschappij en dus ook 

een overheid niet onverschillig kan Ia

ten. Zoals Heerma tijdens de cxpert

conlerentie zei: "Cczin en familic 

hehhen be lang voor de samenlcving als 

gehcel ZiJ vervullen hehalve een parti

culiere ook een publieke taak." Op vcr

schillendc plaatscn hecft hij het 'de 

hakermat voor goed hurgcrschap' ge

nocmd. In dit nummer is die visie nader 

ondcrsteund en uitgewerkt. Ik noem 

enkelc belangrijke momentcn. Cerris 

bcschouwt opvocdings- en gczinsrela

tie'> als een wezenlijk onderdcel van on

ze sociale infrastructuur. Het object van 

ecn systcmatisch gezinsbeleid bestaat 

uit die socialc infrastructuur waarin het 

draait om functies zoals opvoeding, so

cialisatie, zorg, solidariteit, intimiteit en 

ontwikkcling van identiteit. Functies 

die zowel voor hct individu als de sa

menleving wezenlijk zijn Het ;., lo

gisch dat we als samcnlcving en als 

overheid dcze infrastructuur in zo gocd 

mogelijke conditie brengen en houden. 

Hij sprcckt over het sociaal en culturcel 

kapitaal van ouders, kinderen en pri

mairc zorgrelaties. 

Deze visie wordt nader uitgewerkt in 

het betoog van Habisch, die hetoogt 

dat de inspanningen van ouders nict al-
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lcen inve..reringcn zijn in mensclijk, 

maar ook in het socialc kapitaal voor de 

komendc gcneraties. Door tijd en geld 

te inve'iteren 111 de persoonlijke en in

tellectuelc ontwikkeling van kindcrcn 

producercn gczinnen menselijk kapi

raal. In her gezin wordt de ba-.is gelcgd 

voor gevoelcm van eigenwaarde en het 

hedwmgen van impulsiviteit. Dat zijn 

helangrijke voorwaarden voor een ge

.,Jaagd arheid.,Jeven Vcrtrouwen en ge

voel voor eigenwaarde die ont'>taan 

door de positicve ervaringen hinnen 

het gczin, maken deeluit van de indivi

duelc aanlcg op grond waarvan een 

mens vertrouwen en relaties van wedcr

zijdsc <,amenwerking kan ontwikkelen 

zonder daarbij de cigen belangcn uit 

het oog te vcrliezen. Lagcre investerin

gen in het memelijk kapitaal van kinde

ren ziJn een crucialc factor in de 

verklaring van de stijgende misdaadcij

fcr-,, de daling van het opleidingsnivcau 

en de afbrokkeling van het sociale ge

drag in een groot aantal wc'iterse ian

den. 1\laar her vcrmogen om welvaart 

le crecren hangt hiermee <>amen. Ot 

ecn <,amenleving in staal is zich aan tc 

pas.,en aan de snelle vcranderingen (de 

glohalisering, multi-culrurali<>cring) is 

voor een belangrijk dee! alhankelijk 

van het vermogen om zich aan le pas

sen door in vertrouwen gcwortelde sa

menwerking De stahiliteit van het 

gezin - als belangriJke producent van 

mensclijk kapitaal - is daarom van emi

nent belang voor de toekomstige ont

wikkeling van de moderne samen

levi ng Het artikel van Habisch geeft te 

denken dat politieke doelcn die tegcn

woordig bovenaan de agenda staan 

moeilijk te hereiken zijn zonder de hu

muslaag van goed functionerende ge

zinncn. Elke samenleving die dezc 

humuslaag verwaarloosr zal er op den 

duur de wrange vruchten van plukken. 

De vi<>ie dat het gezin een belangrijke 

producent is van menselijk en sociaal 

kapitaal is ook in andere artikelen te 

vinden (bijvoorheeld van Verhon en 

Hirsch Hallin). Hiermce i'i de algemene 

stelling dat het gezin gewaardecrd 

moet worden omdat het een belangrij

ke functic heeft bij het overdragen/ 

communiceren van waarden en nor

men, ook enigszins thcoretisch onder

bouwd en geconcretiseerd. Hct CDA 

crkent de lunctie van het gezin als bc

langrijke producent van memelijk en 

sociaal kapitaal. 

Een normatieve gezinsdefinitie? 

Ecn helangrijke onderliggende vraag in 

dit nummer is: mocten politieke partij

en in hun gezinsbeleid uitgaan van de 

wen<>clijkheid van bepaalde waarden? 

Cuyvcrs trekt in deze discussie ecn dui

delijkc streep. Fen van de belangrijkste 

valkuilcn die hij in zijn artikcl be

spreekt is het heftig discussieren over 

de voors en tegens van bepaalde leef

vormen. Dit soort normatieve discu<.

sies laaien vaak op wanneer men het 

woord gezin tracht te definicren. 

Cuyvers vindt deze normaticve debat

ten onproduktid en sprcckt van ideolo

gische spiegelgevechten. Het zijn 

spiegelgevechten omdat zij aileen maar 

tot doe! hebben politicke posities te 

profileren Mecr is het niet: de fermc 

normatieve <>tandpunten lciden in de 

praktijk zelden ol nooit tot concreet 

gezinsheleid Dat kan ook niet anders, 

aldus Cuyvers: geen serieuze politicus 

zou toch - bijvoorbeeld - durven te ver

kondigen dat de ovcrheid de kcuze van 

de lccfvormen zou moeten beinvloe

den? Cuyvers pleit crvoor dat een he

leidsdcfinitie gekozen wordt die wordt 

losgemaakt van hct normatieve debat. 

Hij spreekt zelfs over 'de noodzaak om 

normatieve uitspraken te vermijden'. 
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Uit de bijdragen op de expertconferen

tie trekt hij de conclusic dat het CDA 

de belangrijkste valkuil, die van idcolo

gische scherpslijperij, per se wil vermij

den. Dit waardeert hij 

Niemand is afkerig van complimenten, 

ook het CDA niet. Toch moetcn er 

twee uitgebreide kanttekeningen gc

maakt worden bij het compliment van 

Cuyvers. Ten eerstc moet de vraag ge

steld worden of het juist is de zich ont

wikkclende CDA-visie te om'>chrijven 

als ingegeven door de wens om 'ideolo

gische scherpslijperij' per se te vermij

den. Ten tweede moet de vraag gestcld 

worden of datgene wat Cuyvers voor

'>telt (en waaruit het compliment voort

gekomen is) eigenlijk wei mogelijk en 

wensclijk is. Moeten en kunnen norma

tievc debatten inzake gezinsbeleid wei 

vermeden worden? En dat juist in een 

tijd waarin er zoveel kritiek is op het 

onverrnogen van politiekc partijen om 

zich herkenbaar ideologisch tc profile-

ren. 

Onverwachte contouren van christen

democratisch gezinsbeleid 

De achtergrond van Cuyvers compli

ment is ongetwijfeld dat hij had ver

wacht dat als het C:DA het achterste 

van zijn tong zou Iaten zien, zich een 

zwaar 'conservatief' gczinsbeleid zou 

aftekenen waarin kostwinnerschap en 

huwelijk onbe,;preekbare waarden zijn. 

Dit is hem blijkbaar meegevallen En 

het is inderdaad interessant na lezing 

van dit nummer te kunnen concluderen 

dat de bijdragcn waarin de christen-de

mocratische visie centraal staat, niet in 

overeenstemming zijn met vooronder

stcllingen die bij buitenstaanders vaak 

Ieven. lk rcconstrueer de in dit nummer 

opdocmendc christen-democratische 

visie in drie karakteristieken. 

Ten cerste vinden de meeste auteurs dat 

de overheid kcuzevrijheid moet waar

borgen Op de expcrtconfcrcntie zei 

Heerma hierover dat er op zich nicts 

tegen is als mensen uit vrije wil voor 

hct kostwinnersmodcl kiezen en gaat 

het ook niet aan om het ncerbuigend tc 

bejegenen De C:DA-fractie zou er ech

ter niet over dromen dat model aan een 

ieder tc willen opleggen. En Hirsch 

Ballin wijst als kernpunt van zijn be

toog aan dat gczinspolitiek beslist niet 

mag worden begrepen als een pog1ng 

tot standaardisering van persoonlijke 

relaties, '·Gezinspolitiek moet nict cen 

standaard promoten, maar a! naar ge

lang hun situatic en behocften lcvcns

kansen vcrzekeren aan gezinssituaties 

van verschillend profiel Het naar waar

de schatten van de verscheidenhcid in 

gezinsrelatie'> zal een kenmerk van 

christen -democra ti sche gezi nspol i tiek 

moeten zijn" Dat het burgerlijkc gezin 

bepaald geen onaantastbaar model is, 

blijkt uit de ontboezeming van Van 

Gennip Hij bckcnt zich nooit zo thuis 

gevoeld te hebben bij de pleidooien 

voor behoud en herstel Waarom zou 

men ecn bepaalde gezinsvorm die- his

torisch gezien - een betrekkelijk rccen

te uitvinding is, verheffen tot de 

algemcne norm? Wie kijkt naar het pre

burgerlijke, agrarische gezinspatroon 

ontdekt een heel ander model, beide 

partners werkten, de opvoeding werd 

in belangrijke mate overgelaten aan 

pcrsoneel of de vorige niel meer wer

kendc generatie 

Een twcede karakteristick die opvalt is 

dat vcrschillcnde auteurs kiezen voor 

ecn zo goed mogclijke institutionalise

ring van de waarden die de institutie 

gezin belichaamt. Men vindt het van

zelfsprekend dat die 'vaste' waarden in 

verschillende tijden en door verschil

lende mensen op andere manicren wor

den ingevuld. De vaste waarden die 
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men noemt ziJn - in elk gcval - verant- verander(en)de rolopvattingen van 

woordelijkheid, lidde, zorg, lotwer- vrouwen. Deze verandering biedt kan-

bondenheid en trouw (duurzaamheid) sen voor het verwezenlijken van de vas-

Dat menscn deze waardcn - blijkens te waarden die christen-democraten 

het artikcl van Van den Akker - nog van bclang vinden. Oat Jongma-

'>teeds belangrijk vinden en trachtcn Roelants dit standpunt als oud-voor-

dezc met anderen tc realiscren is voor zittcr van het CDA-Vrouwenberaad -

de samenleving van groat belang en inneemt zal niemand verbazen. Ook de 

client dus publicke erkenning en waar- andercn nemcn dit punt voor hun rcke-

dering te krijgen De christcn-democra- ning. Hirsch Ballin stelt als voorwaardc 

tic client oog te hcbben voor de voor gezinspolitiek dat ze bij de ingrij-

verschillendc wijzcn waarop menscn de pendc veranderingcn ten gevolgc van 

genoemde va<;te waarden vormgeven. de emancipatie aansluit. Klop gaat bij 

Het huwelijk en het kostwinncrsmodcl de uitwcrking van dit punt zoveel vcr-

zijn daarvan vormgevin- ----------- der dat hij zich lijkt tc 

gen, maar zijn niet mcer 

vanzelh,prekcnd en heb

hen niet mecr het alleen

rccht. Om duidclijkheid te 

scheppen client een onder

scheid gemaakt te worden 

tu.,sen de (vaste) waarden 

en de vormgcvingen daar

van die per pcriode kun-

Het CDA erkent de plaatsen huiten de consen

sus die ik hicrbovcn als 

eerste genocmd heb: de 

overheid client keuzevrij

heid te garandcren. 

Volgens Klop moct ge

zinsbelcid namelijk cxpli

ciet uitgaan van een 

standaard. Zijns inzicns 

functie van het 

gezin als belangrijke 

producent van 

menselijk en sociaal 

kapitaal. 

ncn vcrschillen. Klop 

vcrwoordt dit uitgangspunt het 

schcrpsL "Wic va.,thoudt aan cen hc

paalde historische vorrngeving van het 

normatieve structuurprincipe is conser

vatief en dat is chri.,telijke politick nict. 

Christelijke politick is radicaal omdat 

zij de werkclijkhcid toetst aan normen. 

Niet het historisch gegroeidc is beslis

send, maar het normatievc." Van 

Ccnnip analy.,eert scherp hoe de veran

derde maat'>chappelijkc context ertoe 

dwingt de genoemde vastc waarden in 

gezinnen op een andere manier vorm tc 

geven. Hij roept de christen-democra

tic ertoc op oog te hcbhen voor tegen

strijdigc krachten die werkzaam zijn en 

om de keuzcn van een nieuwe genera tie 

tot uitgangspunt van hcleid te maken. 

Uit het vorige punt vlocit dan de derde 

karaktcristick voort: de acceptatie en 

zclfs uitgesproken sympathie voor de 

CDV 7 H% 

zijn er slechts drie moge

lijk: hct kostwinnersmodel, verzeHstan-

diging binnen relatics en volledige 

individualisering. Hct CDA zou moe

ten kiezen voor het twecde, omdat dit 

cen eigcntijdse vormgeving is van het 

op liefdc, trouw en zorg gebaseerde hu

wclijk en gezin. Beide partners worden 

als zelfstandige verantwoordelijke per

sonen bchandeld met tcgelijkertijd in

achtneming van hun relatie. Daarmce 

wordt het ko-,twinnersmodel waarmee 

het CDA altijd zo geidentificeerd 

wordt aan de kant geschoven. Maar 

ook wordt de liberale variant - volstrek

te individualisering terzijde gcscho

ven. lndividualiscring gaat uit van hct 

recht op - en misschien zelfs we! de 

plicht tot - cconomi.,che zelfstandig

heid van beide ouders. Het model van 

vcrzelfstandiging binnen relaties wijkt 

daarvan af omdat het veronderstelt dat 
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mensen nict voor niets een rclatie met 

elkaar zijn aangegaan. In de uitwcrking 

daarvan stelt Klop voor dat de overheid 

cr dus vanuit moet gaan dat beide part

ners een bijdragc willen leveren aan de 

financiele basis onder de relatic (en dus 

bctaald werkcn) maar ook willcn zor

gen (en dus tijd vrij willen maken voor 

bijvoorbeeld de opvoeding van kinde

ren). Twce fulltime banen voor ouders 

doet geen recht aan de zorgdoelstelling 

van gczinncn en client daarom - op zijn 

minst - onaantrekkclijk tc worden ge

maakt. AI doorrcdenerend komt Klop 

dan uit bij de keuzc voor het deeltijd

banenmodcl waarin beide partners wer

ken en zorgen. Aangezien Klop zijn 

betoog nogal scherp heeft geforrnu

leerd, lijkt het verschil met bijvoor

beeld Hirsch Ballin grater dan het 

waarschijnlijk in werkelijkheid is. 

Tot zover de karakteristiek in drie pun

ten van de christen-democratische in

valshoek op gezinsbeleid, zoals tc 

vinden in dit numrner. Hct is nu ook 

duidelijk waarop het enthousiasme van 

Cuyvers gestocld is. Er lijkt cen ge

slaagde poging gcdaan te zijn om een 

overtuigend christcn-democratisch ant

woord te geven op de verlcgenhcid 

waari n de discussie over gezi nsbeleid 

verkeert en die door i\1arkvoort als 

volgt onder woorden is gebracht "Niet 

de waarden ontbrcken, maar de nieuwe 

wegen waarop ze in dezc tijd overge

dragen en bewaard kunnen worden, 

zijn nog niet geformuleerd." 

Weg met de normativiteit? 

Dan nu vervolgens de stclling van 

Cuyvers dat normatieve debatten inza

ke gezinsbeleid verrneden dienen te 

worden. Aan de hand van enkele van 

zijn eigen opmerkingen wil ik Iaten 

zien dat Cuyvers het onmogclijke 

vraagt. Tegcn de achtergrond van het 

fcit dat - zoals ik heb beschreven - in 

de meeste artikelen van christen-demo

craten belang wordt gehecht aan 'duur

zaamheid', zijn twee opmerkingen van 

Cuyvers intrigerend. Ten eerste bepleit 

hij een gezinsdefinitie die vanuit hct 

beleid gczien in staat is om een bepaald 

terrein adequaat af te grenzen. Met de 

keuze voor 'lecfeenhcden' of 'duurzaam

heid' acht hij dat vrijwel onmogclijk 

Ten tweedc kan hij zich nauwelijks on

gelijke behandeling door de overheid 

voorstellen tu"cn burgers op grond van 

al dan niet toercikend geachte 'duur

zaamheid' van relaties. Op grond van 

die twce overwcgingen verwerpt 

Cuyvers dcfinities waarvan 'duurzaam

heid' dee! uitmaakt. Dat is opmerkclijk 

om een aantal redcnen. Ten eerste om

dar vanuit gezinspcdagogisch perspcc

tief - getuige de visic van Cerris 

duurzaamheid en stabilitcit belangrijke 

functionele voorwaarden zijn voor een 

geslaagde opvocding van kinderen. 

Cerris gedt de volgende dcfinitie van 

gezin: ''Een relatid duurzaam samenlc

vingwerband van een of mecrdere ou

ders, kinderen en andere volwassencn 

waarin naast zorg- of opvoedingsver

antwoordclijkhcid, intimiteit en affcc

ticve betrokkenheid op elkaar centraal 

staan." Het vermogen om duurzamerc 

intieme rclaties aan te gaan wordt door 

Ccrris nadrukkelijk posit1ef gcwaar

deerd. DeHaenc trekt cr zelfs de con

clusie uit dat overheidsbeleid erop 

gericht moet zijn duurzame man

vrouw-relaties te bcvordcren en men

sen toe te rusten om ze te realiscrcn. 

Ten tweede is de opmerking van 

Cuyvers opmerkclijk omdat het criteri

um 'duurzaamheid' nu al een onlosma

kelijk onderdeel is van overhcidsbeleid 

en iedereen dat acceptabel lijkt te vin

dcn. Hct burgerlijk huwelijk is niets an-



der'> dan het puhlickclijk hevestigen dat frastructuur waar een gezin over moct 

men een duurzame relatie wenst aan te kunnen bcschikken. Bij deze discussie 

gaan en het - vrijwillig - ontvangcn van zullen onvermijdclijk de politiek gevoe-

bepaalde bijbchorende rechten en ligc puntcn - die men dacht tc kunncn 

plichten die door de overheid zijn vast- vermijden - weer opduiken Gedacht 

gclcgd in de wet. Ook de wetgcving kan worden aan vragcn als: Is het van 

ten aanzien van de rclatie tusscn ouders belang voor de opvoeding van kindercn 

en kinderen gaat uit van ccn duurzame dat de relatie tussen hun ouders duur-

relatie waarin liefde, zorg en vcrant- zaam is? Hoe belangrijk is het voor kin-

woordelijkheid een rol spclcn. Cecon- deren om de band te (kunnen) 

-,tateerd kan worden dat in ieder geval onderhouden met hun biologischc ou-

het personen- en familierecht door- ders? Is het voor kinderen belangrijk 

drongen zijn van deze waarden, en dat dat vaders een dcel van de opvoedings-

daaraan rechten en plichten vcrbonden taken op zich nemcn? Hct is voldoende 

zijn. Dat is vanzellsprekend hepaald te verwijzcn naar de stelling van mc-

niet voldoende om de ----------- vrouw Dchacne: "Een ge-

kwaliteit van gezinsrelaties Het is niet mogelijk zinsbelcid moet durven 

te garanderen, maar draagt 

daartoe wei hij 
om het debat over 

gezi nsvormen te privile

gieren ( wat nict hetzelfde 

is als opdringen) die van

uit hct standpunt van het 

kind zckcre garantie'> bie

dcn voor zijn ontwikke

ling" 

Om aan het normatievc 

debat te ontsnappen be

veclt Cuyvcrs de definitie 

gezinsbeleid te 

ontdoen van 

van her gezin aan die gc- normatieve 

l\1ijn conclusie i'> dus dat 

kozen i<. door het 
vooronderstellingen. 

Nationaal Comite voor 

het Jaar van het Cezin: 

"Fen leclcenheid waarin kinderen wor

den verzorgd en/ot opgevoed." Deze is 

zo neutraal mogelijk. Er wordt niet ge

kozen voor ccn specifieke leefvorm 

(gctrouwden of man en vrouw). Het 

enigc aangrijpingspunt is de aanwezig

heid van kindcren. Hirsch Ballin en 

Jongma-Roelants gaan expliciet uit van 

deze definitie: gczin-.belcid moet voor

al kindvriendelijk belcid zijn. De zucht 

van vcrlichting die meestal geslaakt 

wordt wanneer gekozcn wordt voor de

ze definitic, zal echter van korte duur 

zijn, omdat men dan toch bij de vor

ming van beleid niet ontkomt aan de 

explicitering van welke voorwaarden 

gumtig zijn voor het opgroeien van 

kinderen. Cuyvers roept nota bene zelf 

ertoe op om de discussie te openen 

over ecn minimaal noodzakclijkc in-

( llV 7 ~% 

het niet mogelijk is om 

hct debat over gezinsbelcid tc ontdoen 

van nonnatieve vooronderstellingen. 

Het is daarom vervolgens ook niet 

wenselijk omdat de normaticve dimen

sie verdrongen wordt en dus impliciet 

of onbewust aanwezig zal blijven. Voor 

hct publieke debat is het beter om ide

ologische plaatsbepaling zoveel moge

lijk cxpliciet te maken. Het is nuttig 

hier op te merken dat de apartc positie 

van het artikel van Klop - zoals hierbo

ven bcschrevcn - voortkomt uit hct fcit 

dat hij consequent tracht belcidsmatige 

con'>equenties te verbindcn aan de vas

te waarden die hij kenmerkend acht 

voor het gezin. Daarmec maakt hij het 

debat over gezinsbelcid de moeite 

waard. Cuyvers voorstcl om de norma

tiviteit weg te Iaten is dus nict gclukkig 

HiJ heeft wei gclijk dat een ieder die 
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aan her debar mcedocr gevraagd mag 

worden re explicitercn in welk beleid 

de normatieve vi<;ie zal dienen uit te 

monden. Aileen dat kan 'ideologische 

scherpslijperij'- of betcr 'luchtfietserij'

voorkomcn. 

II. De drie beleidsterreinen 
In het artikel van Markvoort is aange

geven dat bij de ontwikkeling van ccn 

integraal gezinsbeleid de aandachr in 

eerste instantie zal uitgaan naar dric be

lei dsterrei nen: opvoedi ngsondersteu

ning, financieel en fiscaal beleid en de 

combinatie van werk en zorg. lk inven

tari<;eer en analyseer kort de belangrijk

ste diagnoses, aanbevclingen en 

discussics (waarvoor ik ook af en toe 

zal putten uit de conferentie) Voor een 

uitvocriger versie van de verschillende 

voorstellen en regenvoorstellen verwijs 

ik de lezer naar de artikelen zelf 

Opvoedingsondersteuning 

De vraag die in dit blok centraal stond 

wat hcbben ouders en kindcren van nu 

eigcnlijk nodig~ llij sommige auteurs 

heelt opvoedingsonderstcuning hij

voorhceld hij Cerris - de betekenis van 

"al datgene dat de kwaliteir van hct op

voedings- en zorgklimaat in gezinnen 

stimuleert en ondersteunt" Dat kunnen 

ook regelingen zijn die het mogelijk 

maken dat man en vrouw wcrk en zorg 

kunnen delen. Hier wordt 'opvoedings

ondersteuning' in beperktere zin ge

bruikt. 

Uit het recent gepresenteerde - en in 

dit nummer vaak aangehaalde - onder

zoek van professor Hermanns c.s. is de 

conclusie gctrokkcn dar ouders eigen

lijk nauwelijks behoefte hebben aan op

voedingsonderstcuning. Dit hecft al tot 

enigc commorie geleid. Moetcn de 

spaarzame en nog prille facdirciten 

voor opvoedingsondersteuning - zoals 

de opvoedwinkel in Den Bosch of de 

opvoedtelcfoon - nu maar weer afge

broken wordenc Ceen van de schrijvcrs 

in dit nummer komt tot deze conclu

<;ic. lntegendcel. Allen plciten voor 

structurele opvoedi ngsonderqeuning 

die laagdrempelig is en onderdcel 

vorn1t van de voorzicningen waar ge-

Het is de vra<Jg of de overheid vaders moet en kan dwingm om meer te zorgen. 

{joto A1iekr Schlanum) 
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zinnen als het ware vanzclfsprekend 

gehruik van maken: de kraamzorg, het 

consultatiehureau, de kinderopvang en 

de school. Dczc voorzieningcn zoudcn 

zich hierop vee! meer moeten richten 

dan nu het geval is. 

Waarom hehhcn oudcrs dit nu nodig~ 

Schoorl wijst erop dat het een misver

stand zou zijn te denken dat ouders het 

ooit zonder hehhen kunnen stellen' De 

context i'> echter zodanig veranderd dat 

de structurelc opvncdingsondersteu

ning nu meer actief moet worden opge

'>poord en versterkt. In een open, 

pluritorrnc samenlcving is de waarden

orientatie een tundamenteel probleem. 

In het puhlieke domein geldt de morali

teit van het kleuterniveau: als de autori

teiten niet kijken, dan mag het. Voor de 

nntwikkcling naar cen hoger niveau van 

moraliteit kunnen ouders best wat meer 

stcun gebruiken uit de omgeving. Op 

zoek naar opvoedingsondersteuning 

tretten ouder<, vele opvattingen naa<,t 

elkaar aan en professionals die zich zn 

neutraal mogelijk opstellen tegenover 

waarden. De modernisering van de sa

menleving en de toenemende culturele 

divcrsiteit dragen crtoc hij, dat zowel 

opvoeder<, al<, opvoedingsprotessionals 

steeds minder kunnen hogen op vaste 

zekcrheden (Pels) 'Niet normatief zijn' 

heeft veld gewonnen binnen de gezins

opvoeding Ook het artikcl van 

I )ehaene geett genadeloze kritiek op 

het heer<,ende waarden-relativisme dat 

geen goede context hicdt voor cen 

gocde opvoeding Het krijgen van kin

dcren wordt steeds meer gezien als een 

rccht. Opvncden wordt tot een kwcstic 

van smaak, waannee anderen zich niet 

te bemoeien hebben. Ouders durven 

niet in hun cigcn pcdagogischc gczag 

tc gcloven. De onmacht van de ouders 

lci(lt ertoe dat andere opvoeder; een 

groterc invloed krijgcn bcdoeldc en 

(I lV 7 s% 

onbedoelde mede-opvoeders. Cerris 

roept op tot een kritische kijk op de 

opvoedingsondersteunende dan wei 

npvnedingsnndermijnende functic van 

het netwerk van vrienden, clubs, ver

enigingen en de media. 

Opvallend in de verschillende bijdra

gen is de niet malse kritiek op de he

., taa nde on der;teu nende i nste IIi ngen, 

voorzover ze zo genoemd kunnen wor

den. Pels henadrukt namelijk dat van 

structurele laagdrempelige mogelijkhe

den voor opvoedingshulp in Nederland 

nog nauwelijks sprake is: voor autocht

onen is er al niet vee\, maar voor al

lochtonen is er vrijwel niets. 

Voorzover er wei degelijk opvoedings

ondersteunende instellingen zijn, func

tioneren ze onvoldoende, zo valt te 

constateren uit de artikelen. De sociaal

culturele context heeft ertoe geleid dat 

de opvoedi ngsondersteunende i nstel

lingen hun taak hebben verzaakt. Dat 

zou moeten veranderen. Volgens Gerris 

zou een cohrdinerend gezinsbeleid de 

opvoedingsneutrale opstelling van 

school, verenigingen en media moeten 

helpen doorhreken. Schoorl stelt dat 

school en consultaticburcau zich nict 

mogen beperken tot medische controle 

of het geven van onderwijs. Er moet 

vee! nadrukkelijker gekozen worden 

voor het zich richten op de gezinsop

voeding In de kringen om het gezin 

heen moet men de taak van opvoe

dingsondersteuning weer actief gaan 

hcodencn. 

Uit de artikelen over opvoedingsonder

steuning kan geen andere conclusie 

worden getrokken dan dat structurele 

opvocdingsondersteuning dringend ge

wenst is. De samenleving is bepaald 

niet npvocdingsvricndclijk Allochtone 

gezinnen lijden daar dubbel onder en 

zouden vee! meer ondersteuning moe

ten kunnen organiseren en/of krijgen. 
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Financieel en fiscaal beleid 

De Hoog stelt dat Nederland in Europa 

geen gidsland is op het gehied van (fi

nancieel) gezinsbelcid. Uit onderzock 

blijkt dat gezinnen met kinderen ge

middeld niet tot de hoogste inkomens

groepcn bchoren. In de jaren tachtig 

vcrtoont de financiele positie van ge

huwde vrouwen met kinderen in huis

houdens met een inkomen een scherpe 

daling. De beslissing om kinderen te 

krijgen lijkt vooral een economische 

beslissing geworden te zijn. Vanuit die 

constatering kan men niet anders dan 

beslissen dat daaraan iets client te ge

beuren. Het feit dat vrouwen op steeds 

latere leeftijd kinderen krijgen, zal voor 

een dee! hiermee sarnenhangcn. De 

conclusic van De Hoog is dater - meer 

nog dan nu - inkornenscompensatie ge

geven moet worden voor de daling van 

het besteedhare inkomcn na de geboor

te van kindcren. In de artikelen van De 

Hoog, Pott-Buter en Verbon zijn een 

aantal hnanciele instrurnenten aan de 

orde gesteld enerzijd' op het gebied 

van de sociale zckerheid en andcrzijds 

op fiscaal terrein 

Sociale Zekerheid 

Enkele kernvoorstellen op het gebied 

van de socialc zekcrheid zijn, 

* De ki11derhijslag 

Door De Hoog is hct idee van een in

komensafhankclijke kinderbijslag geop

perd Hij vindt dat de ideologic van 

'kinderbijslag voor allen' niet meer vol 

te houden is. De vrijgekomen bcdragen 

dicnen vervolgen<, aan de lagere inko

mensgroepen te worden uitgckeerd. 

Voor hen zou de kindcrbijslag voor 

40'){) kostendekkend moeten worden. 

Dit voorstel roept nogal wat hezwaren 

op. Een degelijke opsomming van mo

gcliJke hezwaren is tc vinden in het ar-

tikel van Pott-Buter. Maar ook tijdens 

de conferentie hadden de deelncmers 

overwegendc hezwaren. Onder andere 

de volgende argumenten zijn genoemd, 

het zou tevcel uitvoeringskosten en bu

reaucratic met zich meebrengen (in 

1980 is de kinderbijslag niet voor niets 

onafhankelijk gemaakt van het inko

mcn van de ouders) 1 en de opeenstape

ling van inkomensafhankelijke 

regelingen zal een drempel vormen 

voor toetreding tot de arbeidsmarkt 

door vrouwen. Het door De Hoog gc

bruikte argument, dat het onrechtvaar

dig is dat 'rijke ouders' cvenveel 

kinderhijslag krijgen al'> minder rijke 

ouders, gaat volgens Pott-Buter niet op, 

omdat de kinderbijslag tegenwoordig 

uit de algemene middelen wordt gefi

nancierd en niet uit premieheffing. Dit 

betekent dat ouders met lagerc inko

mens kinderbijslag ontvangen, maar 

daaraan vrijwel niet meebctalen, terwijl 

de hogere inkomens dat juist wei doen. 

In zijn artikel duel Westerlakcn ecn 

voorstel met dezelfde intentie als De 

Hoog, maar dan zondcr de kinderbij

slag inkomensafhankclijk te maken. Hij 

vindt dat de overheid de taak hecft in 

de horizontale inkomcnwerdeling een 

correctie toe tc passen. Dit moet gel

den voor aile inkomensgrocpen. 

Daarnaast moet de kinderbijslag gro

tendeels kostendekkend zijn voor men

sen met een minimuminkomen. Hoe dit 

gebeuren moet client nog nader uitge

werkt worden, een kinderafhankelijke 

hijstandsuitkcring, of verrekening in de 

individucle huursubsidie of in het huur

waardeforfait. 

Al_qe111e1Je llijsta11dswet e11 Alge111e11e 

Nc1lmlch111dellWCI 

Het gegeven dat het in de hij<,tand 

voordeliger is om - zelfs als oudcrs 

apart te hlijvcn woncn dan <,amen te 
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wonen i'> verbazingwekkend: allcenwo

nenden krijgen een bijstandsuitkering 

die veertig proccnt hoger is dan die van 

sarnenwonende paren. De cornmissie

Van dcr Zwan heeft gerapporteerd dat 

van aile ontvanger<, van cen bijstands

uitkering niet meer dan 18,5% met cen 

partner samenwoont. Ontvangers van 

een WW-, Ziektewet-, of WAO-uitkc

ring (waarbij geen rekening wordt ge

houden met de gezinssamenstelling en 

alleenwoncn geen premie oplcvert) wo

nen voor rond de 75% samen met een 

partner. 

Er zou iets extra's gedaan moetcn wor

den voor de gezinnen met kinderen in 

de bijstand Fen ander punt van zorg is 

de arbeidsplicht voor alleenstaande ou

ders met jonge nog zorgbehoevende 

kindercn in de ABW en de ANW. 

Fiscale voorstellen 

Daarnaast zijn de volgcnde kernvoor

stellen gedaan in de fiscale sfeer: 

* Kinderaftrck: De Hoog hectt voorge

'>teld om zorgaltrek voor kindercn te 

overwegen (tot hijvoorbeeld 27 jaar) en 

de oudcrcnaftrek af tc schaffen. 

* Daarnaast is door ver'>chillcnde au

teur'> voorge'>tcld om de kinderopvang 

aftrekhaar te maken. Op het ogenhlik 

ziJTl de kosten van kindcropvang aftrek

haar hoven een hepaaldc grens. 

Volgcn<, Verbon is dezc gren'> zo hoog 

gelcgd dat aileen gehruik van niet-ge

suhsidicerde kinderdagvcrhliJven tot 

een altrekpost zal kunnen letdcn. 

Schoenmacckers en Klop plciten in 

hun hijdragen om de -,ub'>idie van ge

sub-,idiecrde kinderopvang nm te zet

ten in tiscalc lacilitciten voor ouders 

die gehruik maken van kinderopvang 

Ecn nadccl hierhii is echtcr niet aileen 

de controlcerhaarhcid I lraudegevoelig-

heid), maar ook dat vnoral hogere in

komem hiervan profijt zullen hehben. 

* De overdraaghare basisaftrek hecft al 

tot heel wat discussics en onderzoeken 

geleid. De meningen hierover verschil

lcn. Van Doorne-Huiskes veroordeelt 

een dergelijke regeling vanuit het per

spcctief van vrouwenemancipatie als 

'een bevnordeling van kostwinners met 

afhankelijke partners' Als het waar is 

dat deze regeling vrouwen ontmoedigt 

om te gaan werken, dan zou het CDA 

moeten besluiten tot afschaffing van 

deze regeling die een symbool gewor

den is van het oude burgerlijke gezin. 

In de lijn van het eerder besproken 

standpunt van Klop zou er een eind 

rnoeten komen aan de voetoverheve

ling, een van de resistente kostwinners

faciliteiten. Verhon is het daarrnee eens 

en benadrukt dat deze regeling een pre

mie op nict-werken zet en daarmee de 

participatie van vrouwcn aan de hetaal

de arheid afrernt. De opvatting van 

Westerlaken staat haaks op de voor

gaande opvattingen. Hij stelt dat de 

voetoverheveling met enige fantasic 

ook als cen soort uitkering gezien kan 

worden voor mensen die geen betaalde 

arbeid verrichten maar zorgtaken heb

ben, bijvoorbeeld voor kinderen. Hij is 

tegen alschaffing, omdat de inkomem

eltecten fors zullen zijn en vooral lage

rc i nkomensgroepen in een cenver

diencr'>'>iluarie nadelcn ervan zullen on

dervinden. Hicraan kan tocgevoegd 

worden dat Juist de niet hoger npgclei

den vaak vriJwillig kiezen voor her 

kmtwinncrsrnodel. Het is veelbeteke

nend dat paars - dat niets liever zou 

willcn dan her symhool van het kmt

winncrsmodcl opruimen - dat toch zccr 

waarschijnliJk niet aandurft om onder 

andere de t-cden die We<;terlaken 

noctnt. 
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* Het splitsingstelsel. Hierover zijn 

verhitte discussies in de partij gevoerd 

In dit nummcr komt het kart aan de or

de in verschillende bijdragen. Er be

staat een resolutie van de meest recente 

Partijraad waarin de gekozen lijn uit 

'Nieuwe wegen. vaste waarden' beves

tigd is. Deze luidt: 

"Gezien de uiteenlopende opvattingen 

over het splitsingsstelsel is nader onder

zoek nodig naar verschillende vormen 

van een splitsingsstelsel en naar andere 

hnancielc en fiscalc mogelijkheden die 

recht doen aan gezins- en kindvriende

lijk beleid, zoals betaald zorgverlof 

Centraal in dat onderzoek dienen over

wegingen van draagkracht en persoon

lijke ontplooiingsmogelijkheden te 

staan. Tevens client acht te worden ge

slagen op de volgende toetsingscriteria: 

geen benadeling van de lagere inko

mensgroepen, versterking van de posi

tie van jonge, startende gezinnen, 

herverdeling van betaalde arbeid en on

betaalde zorgarbeid, vergroting van de 

mogelijkheden tot cconomische zelf

standigheid en participatie en het voor

komen van fraude" 

Pott-13uter pleit ervoor niet achterom te 

kijkcn en het splitsingsstclsel opnicuw 

in te voeren dat in feitc van 1941 tot 

1973 in Nederland heeft bestaan. 

Hirsch Ballin vindt nadcre studic ncJOd

zakel ijk en volgt de partijraadresolutie. 

Verhon verwerkt het splitsingsstelscl in 

zijn voorstel om het aantal kinderen 

mee tc rekenen in het arheidskostcnfor

fait. Hij betoogt het verzorgen van kin

deren fiscaal te belonen, zondcr dat 

daarmce het arbcidsaanbod van vrou

wen, i.e. moeders, wordt ontmocdigd 

Het arbeidskostenforfait zou afhanke

lijk gemaakt moeten worden van het al 

dan niet tot last zijnde aantal kinderen 

alsmede van het aantal verdiencrs in 

het gezin. 

De combinatie van werk en zorg 

In Nederland zo stelt Van Doorne

Huiskes kunnen de faciliteiten voor 

werkende ouders met zorgverplichti n

gen als betrekkelijk onderontwikkeld 

worden heschouwd. Degene die zorgt 

leidt inkomstcnverlies en heeft minder 

kans op carriere. Er is een ongelijke 

strijd tussen moeder<, en vader<, op de 

arbcidsmarkt. Vaders wcrken vee I vaker 

fulltime en kunnen dus veel mecr tijd in 

hun werk investeren. 

Schoenmaeckers heschouwt de verde

ling van werk en zorg primair als ccn 

kwestie van organisatie. Volgem hem 

hebben werknemers in Nederland- ook 

zij die fulltime werken - voldocnde 

vrije tijd Hct knelpunt is het gehrek 

aan organisatiemogelijkheden. Toch 

zijn er recent mogelijkhedcn geschapcn 

om dat knelpunt aan te pakken De 

Arbeidstijdenwet hicdt hiervoor vol

doende aanknoping<,puntcn. Ook de 

nieuwe wet voor winkelopening<;tijden 

ziet hij als een kam voor een beterc 

verdeling van wcrk en zorg. Misschien 

- zo oppert hij - is de ontwikkcling in 

de richting van cen 24-uurseconomie 

wei heel gunstig. Deze opmerkingen 

staan haaks op het vcrzet van hct CDA 

tegen de Winkelsluitingswet en tegen 

de 24-uurseconomie. Dat strookt met 

de opvatting van Klop die vooral inzet 

op hedrijfstijdverlenging en twee deel

tijdbanen voor vaders en mocdcrs. Het 

de len van arbcid en zorg zou niet op de 

eerste plaats bewerkstelligd moeten 

worden door een uitgebreid stelsel van 

ouderschaps-. calamiteiten-, en zorg

vcrloven. Dat is lastig te plannen voor 

een werkgever Daarom zou deeltijd

werk de strategische hoofdlijn moeten 

worden van het gezinshelcid Wat dat 

ovcrigens prccies betckcnt voor de rol 

van de overheid laat Klop nog voor een 

belangrijk decl in het midden. Het idee 

CUV 7 H% 



van arbcid-,duurverkorting met behoud 

van loon in comhinatie met verlenging 

van de bedrijf<>tijd naar de zaterdag zal 

in de CAO-onderhandelingen geregeld 

mocten worden. 

De inzct en '>ker van het artikel van 

Van Doornc-Hui'>kes is geheel anders. 

Zij hepleit jui<;t een actieve rol van de 

overheid om de sociaal-economische 

positie van mannen en vrouwcn (vadcrs 

en moeders) vee! minder ongelijk te 

maken. Zij laat zien dat uit internatio

naal ondcrzock blijkt dat vrouwen baat 

hehben hij een ovcrheid 

werkgevers. Vanuit dezc optiek stelt hij 

ook grote vragen bij een wettelijk recht 

op deeltijdarbeid (het wetsvoorstel van 

Ro<;enmoller). Westerlaken verwacht 

evenmin het heil van de overheid. Hij 

ziet vee! in de zogenaamde CAO a Ia 

carte. Steeds meer ondernemingen ken

nen een uitgebreid pakket aan arbeids

voorwaarden. Niet icderecn maakt 

gebruik van a! dezc voorwaarden. Men 

kan kiczcn naar gclang de eigen situ

atie. De vcrantwoordclijkheid ligt bij 

de sociale partners en de overheid heeft 

een ondersteunende rol. 

die ten aanzien van de 

combinatie arbcid/zorg 

be5chermend en regulc

rend optreedt De sociaal

cconomische ongclijkheid 

tuS'>en manncn en vrou-

Een probleem zal 

voorlopig blijven 

bestaan: mannen 

Een probleem dat niet ex

pliciet is besproken in dit 

nummer zal waarschijnlijk 

voorlopig blijven bestaan: 

mannen zijn niet zo ge

neigd zijn om op grote 

schaal zorgtaken te gaan 

verrichten. Dehaene pleit 

expliciet voor een 'vader

schapsbeleid' Het is de 

zijn niet zo geneigd 

wen neemt toe, naarmate 

er op hct vlak van arheid 

en zorg minder door de 

ovcrheid wordt geregeld. 

om op grate schaal 

zorgtaken te gaan 

verrichten. 
Zij heeft geen hoge ver-

wachtingen van wat cr in het overleg 

tu<;<,cn werkgever<; en werknemer<; op 

dit vlak geregeld zal worden. Het feit 

dat Nederland op de Cenderrelated 

Index van de Vcrenigde Natie5 nogal 

<;]echt 5coort wordt in verband ge

hracht met hct corporati<;ti<;che, con-

5ervatlcve model van de 

verzorgingS'>taat dat in Nederland nog 

steeds dicpc 5porcn hedt nagelaten. 

Schoenmaeckers i5 het daarmee duide

lijk nict een5: de overheid moet zich 

zijn<; inzicns nict hcmoeien met de keu

zen die in underling overlcg tu-;<;en 

werkgcvcr5 en werkncmer<; in de ar

heid5organi5atie worden gemaakt. De 

ovcrheid kan wei voorwaarden schep

pen zodat de keuzetnogelijkheden ver

groot worden. Zijn'> inzicn<; zal een te 

actieve verdelende rol van de overheid 

lcidcn tot ccn zccr zwak draagvlak hij 

CIJV 7 H% 

vraag of de overheid va

ders moet en kan dwingen om meer te 

zorgen. Dati'> toch iets dat vrouwen en 

mannen in onderling overleg moeten 

hesluiten. Als zij het willen dan kunnen 

de condities daarvoor geschapcn wor

den (waar een wil is, is een weg). Uit 

onderzoek blijkt dat ook vrouwen nog 

niet en masse uit zijn op een gelijke ver

deling van betaalde arbeid en zorg met 

hun partners. Uit CBS-onderzoek uit 

1993 bleek dat 15% van de vrouwen 

het eem i'> met de -,telling dat in een 

gezin de man de kostwinner moet zijn 

en de vrouw voor het hui.,houden en de 

kinderen moet zorgen. Met de stelling 

dat manncn parttime dienen te werken 

als er kindercn komen was 22% van de 

vrouwen het eens. Dat duidt dus niet 

op een ovcrgrote meerderheid van 

vrouwen die hun man wei een'> even 

zullcn overtuigcn dat hij de zorg op 
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zich client te nemen. Zolang een derge· 

lijke mecrderheid er nog nict i,, valt te 

hetwijfclen of de overheid een gelijke 

verdeling maar ecn'> even moct · of 

zclfs maar kan · gaan afdwingen. 

Conclusies 
lk heb in deze slothcschouwing een in· 

druk gegcven van wat dit zomernum· 

mer kan bctekcnen voor de verdere 

ontwikkeling van cen herkcnbaar chris· 

ten-democrati-,ch gczinsheleid. 

Ter afsluiting vcrwij' ik naar cen co· 

lumn van Mark Kranenburg in NRC 

Hande\,hlad van 19 oktobcr 1995 

Hierin steldc hij de (retorische) vraag 

"Overlccft de C:UA-familie gezinspoli· 

tiek'" ZiJn stelling was data is hct CDA 

zich op het terrcin van gezinspolitick 

werkelijk idco\ogisch zou gaan profile

ren, dat ver,trekkende gevolgcn zou 

hebben voor de politieke positie van de 

partij (bedoeld i' aanzicnlijke verklei· 

ning). Hij verwachtte dat het C:DA ecn 

dergelijke ideologische profilering niet 

zou aandurven, omdat ''een partij die 

tot in de vezels is gcricht op bcsturcn 

geen bchoefte hceft aan een a\ tc grote 

hcrkenhaarheid" lk constatecr na \c. 
zing van dit nummer dat cr ecn interes

sante christen-dcmocratische visic aan 

hct ontstaan is op familie· en gczinsbc

leid. Nu komt het erop aan door te 

gaan. 

Drs.A1 . ./a115e1l 

redactie-secrela ris Rectificatie 

AhusicveliJk zijn bij hct artikcl 

'Europa op wcg naar de visucle heil· 

staat' in Christen Dcmocratische 

Verkenningen G/96 de vcrkcerdc ti· 

tulatuur en voorlctter<, van de hcer 

Schoonhovcn vcrmcld 

De auteur van hct artikel is R.H.C. 

Schoon hoven 
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