_,

.::;
'-L
•_j

".W

·oc

Het CDA heeft familie- en gezinsbeleid prioriteit gegeven in het
verkiezingsprogramma 'Samenleven doe je niet atleen'. Een stevige
infrastructuur voor hoogwaardig beleidsondersteunend gezinsonderzoek is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Recent kwam het

:/)

Gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit

z

en daaruit blijkt dat nog heel wat kennis ontbreekt, bijvoorbeeld

'-.l

terzake de inkomenssituatie. 1 De Nederlandse Gezinsraad is door

.w

het kabinet-Kok gevraagd om een tweejaarlijks Signalement over

.]

de situatie en ontwikkeling van gezinnen uit te brengen.} Daar-

z

naast heeft de Gezinsraad vanuit de Europese Commissie subsidie

.L

gekregen om als 'voortrekker' te fungeren bij het ontwikkelen van
een Europese Gezinsmonitor. Atle reden voor een gesprek met

:..J

Pieter Katle en Peter Cuyvers, respectievelijk algemeen secretaris

_j

en stafmedewerker van de Nederlandse Gezinsraad.

".

De Nederlandse Gezinsraad

internationaal a\, naar de Nederland-,e

~

De Nedcrland<,e Cezirl',raad ( NCRl i'>

overheid toe), later a\<, onafhankclijkc

'-

oor<,pronkelijk ontstaan in de jaren

stichting met een eigen bureau. Onaf-

zc~tig, al':. gcvolg van ccn buitcnland"

hankelijkheid wa<, bc\angrijk, omdat

initiatiel

het voor nogal ver<>chillcnde aange<,\o-

1\\ini<;tcr van Doorn wcrd

vcrzocht door de lnternationalc Ce-

ten organi'>atie<, a\<, het COC I Neder-

zin-;ledcratie om een aan<,preekpunt in

landsc Vereniging tot lntcgratic van

Nederland, en op zijn uitnodiging ont-

Hommeksualiteitl en het Leger des

'>tond een contactgroep van de onge-

Hei\<, niet eenvoudig was om gezamen-

vccr vijhig organi.,atie<> die zich op de

lijke <;tandpunten tc formuleren

ecn of andere manier met het gezin be-

Er zijn in de afgelopen jaren enonn

zighiclden

vee\ organisatie-; op het welzijn<;terrein

Llit deze 'Natinnalc C:onl~l'zin"bclangcnl

ont-

ge'>ncuveld. Dar dar de NCR niet i'>

stond in een aantal lascn de NCR in

ovcrkomen hedr volgens Kalle en C:uy-

I '!71. Eerst a is gezamenlijke vertegen-

vcr'> ver-;chillcndc oorzakcn. Nicr de

woordiger van die organisatie<, (zowel

onbclangriJk'>te daarvan is de hoge pro-

tJctconlnli"sie

CllV

I1 1JS

ductiviteit, die weer een rechtqreeb

twijfclcn altijd, men<,cn uit de praktijk

-,:.

J!-, 'intcrn1c-

hehhen juist hele pertinente opvattin-

)>

diair' vun ccn groot auntal andere orga-

gen uit ervaring puttend. Bclcidsmaker'i

:::~

·'I

-

!'-

r-

11:

gcvolg i-, vJn de oor.,prong

nisaties. lk NCR vcrzamelt informatie

ziin gewcncl clat ze moeten kiezen, ook

uit aile ttwalshoeken en disciplines. In

a\ is hct moeiliik De dric invalshocken

het hestuur zitten vertegenwoordigers

vullen elkaar dus aan. De NCR is een

-

uit hestuurliike, politteke en vakinhou-

cxpertcentrum en hedt lijntjcs met per-

n"

deliJkc kringetl.

soncn uit heel vcr<,chillende maat<,chap-

De NCR kriigt inmtddels als cxpcrtcen-

heid is hijzonder grout. F.r kan hii wiizc

r.

trum op gezinqcrrein een structurelc

van <,pre ken hinnen vijf tien minutcn

2

suhsidie van VWS en is sinds twee jaar

icmancl over cen willekeurig onclerwcrp

crkend ols hehorend tot de landclijke

hetrcffende

intrastructuur 1naast hiJvoorheeld het

worden: de medewcrkers hehhen een

Verwev Jonker lnstttuut en het Sociaal

breed wcrkterrein en kunnen gchruik

en Cultureel l'bnhureaul met kernta-

maken van de door de NCR periodick

ken als helcidsanalysc en -ontwikke-

gcmaaktc invcntari-.;atic-, van gczin~on

ling, <..,]gnalcring en hct vcrvullcn van de

dcrzoek. Len taciliteit waar joumalisten

platl<>rmfunctie

en programn1an1akcr~ nogal ccn"i gc-

hruik van maken. Voor het uitvocren

:::<:

Gouden letters

van concrete projcctcn i'i hct ganghaar

r

'

'::

'

,1.

j

"

pe\ijke organisaties. De toegankclijk-

het gczin

gcraadp\ccgd

r
rr
I'

7
:./

,~let gouden letters is als hct ware op de

dat

vcrschillende

r,

gcvcl gc-,chrcvcn: de con1hinatic von

dometnen hijccn worden gehracht en

:-rl

wetemchop, helcid en praktiJk. I kze

door die koppeltng wordt het ren-

vullen clkaar goed aan wetenschappers

dement hoger

cleskundigen

utt

A\, gevolg van die

flctn ( ·ti)'IWI (I ) nt Picln Kul/c, rcsfJcctiwcll}k stuflllcdciPCikcr Cit sccrcluris lhl11 de
Ncdnlundsc <JCZIII\Iilild
[foto /)i,k flo/)

'v

·'
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wcrkwiJZC hccft de NCR in principe

het verledcn va<,tgchoudcn aan cen

va<,le krachten in hui'> die (vooral I gc-

aantal uitgang<;punten, ook a\, dat suh-

neralist ziJn -en met name 1n <,laal zijn

'>idicverlie'> ol zeit., ophcfting kon oplc-

om de 'vertaling' tussen helcid, praktijk

vcren. De hclangriJkstc daarvan i<; na-

en wetemchap tc levercn. De vakin-

tuurlijk de

houdclijkc experti<;e wordt van huJ-

'leclcenheid' in dc lxced'>le zin van het

ten aangetrokkcn door het verlcnen

woord. Dat hetekent dat de NCR zich

van

nooit hcelt willcn hepcrkcn tot wel-

opdrachtcn

van comnliS'->iC'-..

ot

hct

in'>lcllen

Volgcn~

.'-I

De NCR neemt

van de NCR ook van he-

eigen standpunten

lang gcwcc'>l hi) hct krijgcn van de Furopc<,e op-

in en Ievert vaak

drachL ''Hct slaan van ccn

forse kritiek op het

hrug tu<,<,CJ1 weten<,chappelqkc

kcnni'>

en

belcick

·.!...

kerhe1d i'> onderwcrp van
advi'-lering gcwcc".t en de

NCR hecft altijd va'>tgchouden aan hct helang van
ecn juridi.,che '>ectie
tinu'ltcit i'> de 'neutralitcit'
van de NCR, lcelvormen

zich. Furopc<,e amhtcnaren

_J

Ook

hiJvoorheeld de <,ocialc ze-

Fen tweede punt van con-

beleid.

vragen is hi)na cen vak op

lJ

gezin al'>

zijnwraag<,tukken.

Cuyvers i'> dezc trad1tie
"..L

locu<, op het

- maar dat geldt ook in Nederland

ZlJil

hchbcn weinig aan een rapport van 200

i'> nicl bctcr 111 <,taat kinderen op te voe-

gcll)kwaardig, hct cnc gczJn<..,typc

pagina'-., in vaktazd a\.., zc hun conHni<.;<..,a-

den dan het andere. Uok dit i'> alkom-

ri'> moetcn informeren. Vandaar dat de

'>lig uit de traditie, waarin men met vee\

politicu<, vaak zijn ol haar toevlucht

llcvcnshe<,chouwelijk 1

neemt tot dc journali'>tieke weergave

groepen rond de tate\ moe<,t kunncn

vcr<,chillcnde

van de he.,chikbarc kennl'> uit de krant

z1tten. C:uyvers en Kallc bcnadrukken

Daardoor worden echter mee<,tal de-

daarhi1 dat de neutral1teit van de NCR

tail., en controvcr<;es overhelicht. WiJ

niet voorkomt uit het niet kunnen of

proberen vooral in kaart te hrengen

mogcn kiezen, maar geba<,eerd i<, op

waar men het wei over ecn<; i'>, dat kort

cmpiri<;chc kcnni'>. Wetemchappcrs uit

samen te vatten en oplo<,<;ingen voor

aile gezllldten hebben al jarenlang ge-

helcid<,matige knelpunten te tormulc-

prohcerd te bcwijzen dat <,ommigc ge-

ren. 7oals bijvoorheeld de nicuwe de-

zinncn slccht ot JUist goed zijn, dat kin-

linitie van het gezin die het kahinet in-

dcropvang

midde\<; hedt overgenomen."

cfkcten hedt, etc. In het voor het

.,Jechte

of

jul'>t

goedc

Kalle wij'>t crop dat Nederland op dit
her cnigc bnd i<; wt1t1r ccn dcr-

SCP-rapport

n1on1cnt

over de gczin<;opvocding worden a! die

ge<,chreven

hoofd.,tuk

gellJke comen.,us over een 'modcrne

mythes kriti'>ch geana\y.,cerd, de wcr-

gezin,delinitic' hestaat. In Fngeland hij-

kelijkheid van gczinnen laat zich niet

voorhceld worden eenoudergezinncn

in dit ~oort zwart-\vit;.,chcnla'-, vangcn

nog '>lecd., henocmd als 'gcvallcn vrou-

Kritisch en onafhankelijk

\Vcn'

De NCR ncemt eigcn <,tandpuntcn in
Het <,lrevcn naar contim(lteit i<, een ander centraal principe van de NCR. In

aile

en Ievert vaak tor<,c kritiek op het helcid. Volgcns Kalle i<, er wat dat hctrcft

orgJni...,atic-;

gecn cnkel prohlccm in de rclatie mel

in het welzijnwcld hedt dc NCR in

de <;tdl'>idicgevcr, omdat men daar mccr

de hcr-.tructurcring von

(I lV (,

'JS

waarclc hccht iJ.iJ.tl ccn autonon1c in-

hct tocnmalige wetcn<,chappeliJke tiid-

hn:ng ctl het jui<,t de taak gcvonden

<,chrift van de NCR.

..,.,

wordt van de t'-.:CR om 'voor de muzick
uit te lopcn' [en deel van de NCR-ad-

Vanaf dar moment loopt de NCR min

viezcn zijn 1n de bhinet<,notitic 'Cezin'

of mecr voorop- mi<,<,chicn zclf, wei te

ovcrgenomcn, met name op hct punt

ver voon11t - met aandacht voor het

van de dclinitie, cen dec I ook nict. I )e

mml<1lc gezin. C:entraal daarhij <,laat de

NCR maakt er al lang cen punt van dat

'>Zlmcnwcrking met hct C:BS, ccn imti-

de kindcrhij,lag kmtendekkend zou

tuut dat ltlllllcr'> he,chikt over de cijtcr<,

mocten zip1 op hij<,tand,niveau. Dit on-

over de voile hrecdte van de hevolking.

dank, de trend om middelcn vooral op

Stcekprocven die weten<,ch<lppcr<, op

de kinderopvang tc concentreren. Llit

gczin-aerrein ncn1en zijn vaak nogal

een enquftc die de NCR in ILJ'J+ hll'id

klein en cr zittcn zacht uitgcdrukt wat

kwan1 noJr voren dat priorite1t voor

tcveel hoog opgelcidcn in, wat weer

kinclcropvang vooral hiJ hogcr opgelci-

cen vertekcnd heeld oplcvert van de

dcn 'tcrk wa<,. Lager opgclcickn hccht-

vcclhc<,proken

tcn vecl mccr hcbng a<1n kindcrhii'>lag.

NCR twiJklr c1- gcen <,econde aan dat

( )ok het rcccntc hoekjc over pcn'>ioc-

cr ...,prake i". vJn ccn cn1ancipatieprocc-.;

llen <,l<:lat haak' op w<1t cr recent poll-

dat zich gelcidclijk uihtrckt over de

individuali,cring.

r

z

De

2

tick hc,loten i' de NCR hcclt d<1a1-in

hele hevolking, maar over hct tempo en

gcple1t voor mindcr ind1viduali<,cring

de inhoud van dit proce<, i'> hct laat<,tc

:-rl

nog nict gczcgd.

r,

chn de nieuwc wet hepaalt.

Kalle con-

<,tateen dat hlllnen de NCR de twijlcl,
over indivlduali,enng in de <1lgclopen
!ZltTn op aile punten zijn gegrocid, \Vot

'"Ill'
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Beschikbare gezinsgegevens
woestijn

tot politick ri,icovollc <,tandpun-

I liermcc zip1 we aangeland hij het on-

ten lcidt 'Wij hehhen oprcchte twiJicl

derzock voor het kahi11C'l, de Signalc-

vallllll cc11 traditic w<1arin de NCR al

ring,rapportage. Voordat ze daar dicpcr

tientzdlcn jJtTil voorvcchter i". vtln gc

op lllgaan - hct i' nogal cen tcchni<,ch

l11khcid van altematievc lcdvormen en

verhaal - willcn Cuyvcr<, en Kalle een

cn1ancipiJ.tic. f\'1at~r het rt".ico i". natuur-

t!]uqratie gcven von de n1anicr waarop

liJk lcvcmgroot dat 1e tot hct con'>crva-

hct kan wcrkcn. Het voorheeld hcdt

tlcvc bmp wordt gcrckend, al wa<, hct

het1-ckking op een <,tccc!, helangriJker

Jllccn JnJor on1cbt cr ·gezin' in Je naan1

wordcnd punt in Nederland: hct uit<,tel

'>laat De NCR hcclt overigen<, indcr-

van het ecr<,te kind. Dat wordt vaak

da<:ld ooit ovcrwogcn om Zlchzcll om tc

ccnvoudig\vcg gckoppeld tJan het ont-

dopcn tot 'ln'>tituut voor prim<1irc lect-

hrcken

vormen, lll<lM dat plan <,nel vcrlaten.

con1hinatic van wcrk en zorg, vooral

van

voorzicningen

voor

de

Niet <:lllccn omdat het nict ccht een

natuurlijk kinderopvang. 1\bar er i'> cen

aJn".prckcndc llJZllll i"., n1aar ook on1dat

heel <..,cJ!a

de lliCLIW'>le analy<,e<, crop wczcn dat

nooit ondcrzoek naar gedat~n i-,. Zo

Jlli<,t hct 'modale gczin' uit hct heeld

duurt hu hiJvoorhceld tcgenwoordig

van de politick wa<, vcrdwencn. I )at i'

vee\ bnger voordt~t n1ell".Cil cc-n 'va.:..,tc

VZlll

andere bctorcn waar nog

toen opgcpakt. en in I 'J'J:l kopte de

partner' gevonden hehhcn. Samenwo-

NRC voor hct ccr<,t 'Cczin nog <,teed'

ner<, gaan in de helft van de gevallcn

dominant', al<, gcvolg van puhlicatic<, in

weer Lilt elkoar. En voor de timing van

kindcren zou het 'moment dat Je de re-

'>panning gaat waarhij aile hcschikhare

latie <;tahiel genoeg vindt' wei cem vee\

de-;kundigheid uit aile di,cipline' wordt

helangriJker kunnen zijn dan de aanwe-

hetrokken, "In vergelijking met de be-

zigheid van een hepaalde voorziening

dragen die in de cconomischc olmedi<,che <,ector in ondcrzock worden ge.in-

N

Het voorheeld van de timing van kin-

ve<,tecrcl <,telt dat niet een'> zoveel voor

deren laat volgen<, C:uyver<, goed zien

Fn leitelijk wordt op dit moment ook

waar het eer<,te prohlcem ligt a\-; je

zckcr zovccluitgcgcvcn aon ondcrzock

onderzoek moet doen naJr de -;ituatie

naar gczinncn, n1aar dan vcr'-lnippcrd

van gczinncn, of her nu goat on1 inko-

over tientallen departcmentcn, ondcr-

n1cn, huir.;vc'iting ot opvocding. Ecn gc-

zoek-;imtellingen en univer<,iteiten AI,

zin

i., geen enkelvoudige,

-;tati-;che

eenheid, maar een dynami,che micro-

jc dat hctcr coiirdincnt, hen Je a\ een
cind op wcg.''

kmmm op zichze\1 Waarhinnen <,prake
i., van onderhandeling en evolutie. Het

Hct ecr<,tc prohlcem dat volgen<, Cuy-

tweede prohlcem i'> dat hijna aile helcid

vcr-, en

wei met het gezin te maken hedt o!

den i'> dat van hct onthreken van 'gc-

Kalk wq.~gc\vcrkt
.
n1oct vv·or-

zin-,gcgcvcn-,' in

krijgt, en omgckccrd.

de

hJ<..,]<..,<..,tJti...,tickcn,

zoal-, ook in het SCI' rapport wcrd geDe opdracht om voor het bhinet een

<,ignalccrd. Cuyvers noemt de nu he-

S1gnalcment, dan wei voor de lurope<,e

...,chikhorc gczin<..,gcgcgcvcn<.., ccn <..,oort

C:ommi<,<,ie een ,\\onitor op gezimtcr-

woc<;tJinland,chap.

larcnlang hehhen

rcin tc n1td\.cn, vcrgt du.., oplo-.-.,ing van

onderzoekcT'> in indiviclucn gedachc

zowcl

het

een vrouw:'ecn lllJniccn kllld. lkzc

hreedtcprohlecm. ln dan moet het ui-

wc,·den aport hc<;tudccrd en nict 111 <,a-

teraard ook 110g met hepcrkte mldde-

mcnhang llij wijze van <,preken, de lau-

hct

dicptcprohlcem

a\,

\cn, 1n de Jntcrnationalc weten,chappe-

teuil aport en de honk. maJr niet het

lijke litcl·atuur die i' geana\y<,eerd Z!Jn

hank<,tcl. Om de hc,chikharc gcgeven'

natuurlijk wei op\o<,<,ingcn voorhanden,

tc

maar die zijn nogal arheid,intemiel

zi111 ll1l'l''>lal Dtra herekcn111gcn nod1g

tran . . lormcrcn

tot

gczin...,gcgeven...,

Kern da<Hh!J i'> tclken'> dat hct gezin

llijvoorheeld op het tcrrein van de tiJd'>-

zcll a]., uitgang..,punt wordt gcnon1cn:

he<..,teding van monncn en vrou\\'Cll JJll

JC gaat na hoc op gczin-,nivcau de (he-

hetaald werk. waar in de a!gclopcn JJ-

kid..., lon1gcv1ng

\Vordt lTVZircn en

hoc

ren loch de nod1gc Jandacht JJn "he-

1c heht er natuurli1k niet zoveel

de gezin,intnaLtie rom! knelpunten

'>tccd.

a\<, de timing van kinde1Tn en de ar-

aan 0111 tc wctcn hocvcc! 111Jnncn en

heid-zorg-conl hi na l1c

vrouwcn gemiddcld werkcn, a\, 1e nict

verloopt. Len

dcrgelijke methode vcrgl per gczin ecn

wcct hoc dar op hct gez111"1iveau pre-

cnorn1c Jnvc...,tcring, omcbt jc voor ccn

cie' aan elbor gekoppcld i'>

goed JT<;u\taat op de <,chaal van 1'-.:edcr-

dat hiJvoorheelcl hetekent voor de in-

lancltoch '>nel I (100 gezinncn mcer dan

kom'>tcn van het gezin Jl, gehccl \'x/at

ticn jaor n1oct volgcn. i)Ziarvoor zijn

zegt de term 'ondcrhollvcrcliener' a\<, clat

miiJoencn

guldcm

per

JJM

en wat

nodig.

net zo gocd ccn gczin kon zijn 111et ecn

Cuyvers zou het reclci!Jk vindcn dat

man die '2 uur wcrkt, ccn vrouw die 1--1

ccn clergc\ijk hedrag wmdt ingezet,

uur werkt e11 een gezamcnli1k inkomen

mit'> het om cen gcconccntreerde in-

van

(,(1_(10(1

gulden.

a\, cen gczin met

een man die 60 uur wcrkt, een vrouw

vensfasc in plaats van 'per groep'. (Op

-n:

die 20 uur wcrkt en een inkomen van

It april zijn de re.,ultatcn van deze be-

;t>

rekcningen ook in Nederland gepubli-

5:::

ceerd, in het economi'iche katcrn van

-I

Cuyvers: "De comhinatie van deze ge-

de NRC-TJ)

r·

geven<, i'i echter aileen in enkclc klci-

naamde 'Family lmf>,lcl Alo11itor project

ncrc

hc<;chikhaar.

uitgegroeid tot een nerwcrk waar aile

Aile grote 'iteekproeven ziJn gericht op

Europc'>e Ianden hij hetrokken zijn.

I RO 000 gulden

C:BS-<;teekproeven

lnmiddels is dit zoge-

.11!

Ill
I
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individuelc gegevem." Dat wa<, ook een
hebngrijke reden voor de NCR om ccn

De toekomst

m

'iarnenwerkingwerhand met hct CBS

Om tcrug te komen hij de heginvraag:

z

aan tc gaan voor de uitvocring van de

waartoc dit aile.,? Hoc zien C:uyvers en

bhinet<;opdracht. Voor deze samen-

Kallc hct werken aan Signalementcn.

werking wordt het Onderzock Cezin'>-

Monitor<; en Fflccrenrapportagc'> in de

vorming van het CBS uitgehreid naar

toekomst een rol vcrvullcn hij de hc-

I I .00(1 re'ipondenten tu'>'ien de I R en

Jcid.,ontwikkeling7

()

m

N

52 jaar, waarvan de grote meerderheid

Wanneer er hctrouwhare - op grondig

he<;taat uit partner<; I met kinderen).

onderzoek ge'iloelde - 'gezinsindicato-

z

Omdat dit onderzoek om de vier jaar

ren' zijn vastge<;teld zal bijvoorheeld

Vl

gehouden wordt, i'i het mogelijk om

het Ccntraal Planburcau pa<, in <,taal

cc

tu<;<,entijd'i hij ge<;electeerdc groepen

zijn de eHecren van helcidsmaatrcgelcn

m

dicpte-onderzoek tc doen.

in verkiezing'iprogramma'> op een he-

:-

I ht i'i een lange-termijnproJect, maar

trouwhare manicr in te schatten. Nu

n

dat ,Juit JUI'it aan hij de NCR-traditie

lllterprctcert hct Cl'll rnaarregelcn die

"waarin we met afhankelijk ziJn van de

het gezin

vier jaar tot een promotie of de vol-

gdndividuali'iecrd/cconomi'ich en nier

gende verkiezing', aldu'i

Kalle.

vanuit

een

raken vooral

vanuit een

'iociaal/gczin'>per<;pectiel

Tckcnend is hijvoorhecld de vooron-

Europees project

der<,tclling dat het af.,chalfcn van over-

In Europee'i verhand wordt al cnkelc ja-

beveling van de ba'ii<;aftrek (voetover-

ren met eigen middelen '>amen met het

hevcling)

Vbam'>e equivalent van de NCR (geen

werkgelcgenhcid zal oplevercn

automali'ich

veel

nieuwe

taalprohleem) gewerkt a an enkelc t>ilots

wat al., hct ziekteverzuim -,tijgr omdat

voor een 'gezin<;cfkctenrapportage' De

werk en zorg nog niet goed kunncn

l'vlaar

Lurope<,e Commi<;<;Je vond dit 'iarnen-

worden gecomhinend: Voor de socialc

werkingwerhand intcre<;<,ant en linan-

eftecten van her '>lcrk economi>che

cierde vnvolgen'i cnkelc rxfnTIIIIrrlillt}l in

'itreven naar maximale arbcid'iparticipa-

llnJ'>'iel, waar de re'iultatcn van voo,·<;tu-

tie is vooral'inog geen oog. Voor Kallc

dic wcrdcn gcprcl.,cntccrd. l)aar

en Cuyver'i i'i die conclu<.ie cchtcr een

WJ',

onder andere grote inreJT'>'ie voor het

brug te ver In hun pcr<;pecrief heel dat

zogcnaarnde 'gczimdal', dar hinnen de

een 'hypothe<;e'.

NCR i'> ontwikkeld al<; indicator voor
de e!tecren van hcleid op gezinncn. ln-

In andere Ianden dan Nederland i'> men

teiT'>'iant i'> daarb1j dat dit dal gcplaat<;t

al verder met de onrwikkcling van be-

wordt in een lcvemloopnwdeL men

trouwhare gezin'iindicatoren. In de Vcr-

vergelijkt daarhij burger<; in dczclldc le-

cnigdc Staten heeft president Clinton

c:

'

f::;

opdracht gegeven ieder jaar het welzijn

terie van Volksgezondheid, Welzijn

van de opgrocicndc gcncrotic'i in kaart

en Sport iVWS) coiirdincert tor-

k.LJ

le brcngen via kderaal va<,tge<,teldc in-

meel hct gczimhelcid van hct kahi-

I

r-l

dicatoren. I let 'Fedcr<~liulmi<}Cilcy

Cln'lci

net. Staat.,.,ecrctaris Terp'>tra I in hct

r;..LJ

oud Fc1111ily St,llislics' hedt daar inmiddels

huitenland onzc gezin<,mini-,ter) is

l'::c

ovcrccn-.;tcnlnling hcrcikt over cen Jan-

hct 'aansprcekpunt' voor cen Com-

tal indicatoren die de <;ituatie van kinde-

nlic,".ic-CJczin, waarin onder voorzit-

rcn -en natuurlijk hun gczin'ion1geving

tcr<,chap van mini'>tcr Bor'>l ook de

- in kaart brengen. Hierdoor kunnen aile

ministers i\ 1clkert, Sorgdragcr en

Amcrikaame declstaten zichzell nu vcr-

Ritzcn meedoen.

gelijken voor wat betrelt hijvoorbeeld

plan, waarbij nauw wordt <,amcngc-

'J.L

tienerzwangcr.,chappcn, abortu<,<,en, in-

wcrkt met het Centraal Bureau voor

\]

komen<, van ecnoudergezinnen, etc. ])e

de Stati-,tiek (C\lSi, i'> inmiddcls hij

Amerikaan<,e op<,tellers van het rapport

het ~~ 1inisteric van VWS 111gediend.
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Een uitgewerkt

,-

'Z

mcrkten vaak tot hun eigen vcrbazing

'u..;

dat belcid werd ver<,neld omdat senatoren niet wilden acceptcren dat hun staat
<;\cchtcr scnorde dan andere staten. leh

"'..LJ

dcrgelijks moet toch ook in Europa mo-

--l

Op andere bclcidstcrreinen i'> hct toch

gelijk zijn
de gewoomte zaak van de wereld dat

"2
"<t
-'-

men doelcn stclt die gehaald moeten
worden, denk aan het linancieringstekort en de inflaticcijfcrs voor de [uropcse eenwording. Om tot betrouwhare
indicatorcn op gezinsterrein te komen i'>
nog grondig en gedetaillccrd onderzoek
nodig en vooral ook een brcde con<,ensu<, tusscn deskundigen

Drs. i\ I. .lause!t is beleids!uednuerkrr l'iJ lJCl We-

lmsdta/'i'el'Jk lusliluul uoor /Jet CD/\

No ten
Zic krittek op hct rapport: M. lan<,en, interview met proldr I.R.M.
CetTis. 'Nationaal en lokaal gezinsbeleid

hard

nodig',

tlmHI!IHIIIIIHfl' Lob1al

gang 2 I, nr

lbtuursjonu11,

Ceziushclcid, jaar-

I I, november 1997,

250. Ln 1\L Jan<,cn, 'Het gezin en
het Sociaal en C:ulturcel Planbureau', Clnislm Dcii!OC/illischc Vcrkn111illl}-

cu
2.

1/'!H,

73-78.

Voor wie dat niet wect: Hct ,\lini<,-

< llV ''

'!K

