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Dr. JWA van Dijk 

Kinderen zijn ons 
een zorg 

De partlj zal de komende maanden hope
lijk flink discussieren over de inhoud en 
concretisering van ons CDA-denken voor 
de jaren negentig. We wlllen bouwen aan 
een verantwoordelijke samenleving; niet 
enkel panelen verschuiven. 

Een programma van eisen hebben we 
al wei in ons hoofd; het bestek en de 
bouwtekeningen moeten nog ontworpen 
worden. Wie dus prijs stelt op een gebouw 
waarin hij/ziJ zich thuis zal kunnen voelen, 
krijgt de komende maanden de tijd bouw
stenen aan te dragen. Bijvoorbeeld bouw
stenen over hoe ktnderen ons een zorg 
zullen zijn. 

In de discussienotie over de verantwoor
delijke samenleving wordt er onder meer 
voor gepleit 'het beleid te richten op gun
stige omstandigheden waaronder kinde
ren kunnen opgroeien'. Daarbij gaan de 
opstellers van de nota er ten eerste vanuit 
dat de zorg van kinderen pnma1r een zaak 
is van de ouders en het kind behoort te 
kunnen opgroeien onder voortdurende 
zorg en verantwoordel1jkheid van ouders. 
Ten tweede wordt een evenw1chtiger ver
deling van bestuurliJke en zorgtaken over 
mannen en vrouwen bepleit en gestreefd 
naar een meer gelijke deelname aan de 
arbeidsmarkt door mannen en vrouwen. 
De vraag njst nu of b1j een toenemende 
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participatie van vrouwen op de arbeids
markt en van mannen in de verzorging en 
opvoeding van kinderen ook de samenle
v·mg nieuwe taken op Z1ch neemt. Taken 
die tot uitdrukking komen in opvoedings
ondersteunende voorzieningen die ver
antwoord ouderschap mogelijk maken. 
Hoe kan de verantwoordelijke samenle
ving die we willen opbouwen zich als een 
'kindvriendelijke samenleving' manifeste
ren? Oat is een van de vragen die het par
tijbestuur aan ons allen voorlegt. 

Kinderen brengen onvermijdelijk vele 
kosten met zich mee. Laten we als uit
gangspunt blijven vasthouden dat de wel
vaartspositie van een gezin met kinderen 
op ongeveer gelijk niveau blijft als dat van 
samenlevingsverbanden zonder kinde
ren. Kinderen maken de continufteit van 
onze samenleving mogelijk en zijn aileen 
om die reden al een zorg van de gemeen
schap. Gelijkwaardige draagkracht van 
gezinnen met en gezinnen zonder kinde
ren streven we in ons land onder meer na 
via fiscale instrumenten (belastingvrije 
som, oudertoeslag, buitengewone lasten
aftrek) en de kinderbijslag in de steer van 
de inkomensoverdrachten. Kinderen zijn 
nu nog gratis meeverzekerd in het zieken
fonds, maar wellicht niet lang meer als de 
adviezen van de Commissie-Dekker over 
de gezondheidszorg worden ingevoerd. 
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Wie even over de nationale grens heen 
kijkt, kan niet anders dan constateren dat 
ons in naam zo 'gezinsdenkend' vader
land erg weinig overheeft voor samenle
vingsverbanden met kinderen. 1 Wellicht 
dat we van onze buren nog wat bouwste
nen voor een kindvriendelijker samenle
ving kunnen importeren. 

* De kinderb1js!ag in ons land steekt 
zeer mager af bij Ianden als Belgie, Frank
rijk en Zweden. We zouden ons moeten af
vragen of we niet dienen te streven naar 
een kostendekkende kinderbijslag voor 
de eerste kosten van levensonderhoud 
voor kinderen. Zeker op minimum-niveau 
IS het verzorgen en opvoeden van kinde
ren nauwelijks mogelijk. 

* Ouderschapsregelingen als tweede 
bouwsteen. De huidige regelingen rond 
zwangerschap en bevalling geven de 
vrouw recht op twaalf weken verlof met 
behoud van loon. Deze moederschaps
regeling is 1n tijd veel te kort en in uitge
keerde 100% ziektegeld wei Iicht te ru1m 
bemeten. We zouden ons voorts kunnen 
spiegelen aan ouderschapsregelingen 
waar vrouwen en mannen gebruik van 
kunnen maken. Zo kent men in Duitsland 
de Erziehungsurlaub waarb1j gedurende 
tien maanden lang een uitkering van een 
kleine 700 gulden wordt gegeven aan de 
verzorgende ouder die niet werkt. In Zwe
den kan vader of moeder zelfs een jaar 
lang de zorg voor het geboren kind op 
z1ch nemen tegen een uitkering van 90% 
van het loon. Tot het achtste levensjaar 
van het kind bestaat er zelfs recht op afwe
zigheid van bijvoorbeeld een dag per 
week. 

* Kinderverlofdagen bij ziekte van 
kroost of verzorgers kennen we 1n Neder
land eigenlijk niet. Wie zich verantwoorde
ltjk voelt voor zijn zieke kinderen zal zich
zelf misschien ziek melden of afhankelijk 
zijn van goedwillende coli ega's. In Zweden 
bestaat de mogelljkheid hiervoor maxi
maal 60 dagen per jaar afwezig te zljn op 
het werk terwijl 90% van het loon wordt 
doorbetaald. 
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* Kmderopvang is niet aileen voor 
ouders die werk buitenshuis en de zorg 
voor kinderen willen combineren wense
ltjk. Ook niet-werkende ouders zijn actief in 
de samenleving en voor kinderen is de 
kinderopvang bij de voortgezette gezins
verdunning een ontmoetingsplaats voor 
speelkameraadjes. 

Van de kinderen die gebruik maken van 
kinderopvang wordt bijna tweederde op
gevangen in het zogenaamde niet-otticie
le, informele c1rcuit. Zo'n 65.000 kinderen 
(27% van aile 0-12 jarigen) vindt opvang 
bij buren, familie, gastouders of prive-op
vang.2 De samenleving vindt blijkbaar 
haar e1gen weg. De vraag rijst wei hoe JUist 
ook op de arbeidsplek zelf kinderopvang
voorzieningen gestimuleerd kunnen wor
den. Werkgevers en werknemers zullen 
dit tot onderwerp van het arbetdsvoor
waardenoverleg moeten maken. De Ne
derlandse overheid zou zich nog eens 
moeten bezinnen op de fiscale behande
lmg van de kosten voor kinderopvang. 
* Peetouderschap is in onze partij, vooral 
onder de rooms katholieke aanl1ang, 
geen onbekend verschijnsel. Het zou een 
goede zaak zijn dit oude gebruik nieuwe 
inhoud te geven. Ouders kunnen biJ de 
geboorte van hun kind een of twee perso
nen vragen zich gedeelteliJk medeverant
woordelijk te voelen voor het welzijn van 
het kind. Deze peters of meters kunnen 
ouders ondersteunen b1j de opvoedmg 
maar vooral voor k1nderen een soort ver
trouwenspersoon en pleitbezorger wor
den. Gezinsconflicten, echtscheiding, kin
dermishandeling en andere probleemsi
tuaties kan het kind bespreken; niet direct 
met een incidentele hulpverlener maar 
met 1emand d1e zich op meer structurele 
wiJze biJ het welz1jn van k1nd en gezin be
trokken voelt. Sommige ouders leggen dit 

1 Br:g;tte N11land K;nderen en Oraagkracht een ;nternat;o
na!e vergel;jk;ng. CNV-oubl1kat,e 1987 

2 Raad voor het Jeugdbele d. Opvoed1ng ondersteuncJ. 
be!eldsadv,es over de maatschappei;Jke medeverant· 
woorcJe/;jkhe;d voor )Onge k;nderen. 1986 
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nu al notarieel vast Verantwoordelijk
heidsbeleving aan de basis van de sa
menleving. 

Zomaar een paar bouwstenen als bij
drage aan het antwoord op de vraag van 
het partijbestuur hoe de verantwoordelijke 
samenleving zich als een kindvriendelijke 
samenleving kan gaan manifesteren. Wel
licht zijn er nog talrijke aan toe te voegen. 
Voorbeelden die Iaten zien hoe in de 
gezins- of familiesituatie, in het bedrijf of 
op school, binnen de gemeente, provincie 
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of het Rijk vorm gegeven kan worden aan 
een breed gedragen onderlinge betrok
kenheid van mensen op elkaar. Van die 
voorbeelden moeten we het in de partijpo
lttieke discussie nu juist hebben; sterker 
nog we snakken er naar. 
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