GEZIN
HEEFT DE
TOEKOMST
10 SPEERPUNTEN
We leven in een tijd waarin veel op ouders en kinderen
afkomt. In het gezinsleven komt heel veel bij elkaar: opvoeding, werk, sport, sociale contacten. Kinderen
worden er gevormd voor het leven. Voor ouders is het
vaak zoeken naar de goede balans. Hoe zorg je als
ouder dat je naast je baan voldoende tijd aan je kinderen,
je huwelijk of aan vrijwilligerswerk kunt besteden? Hoe
zorg je dat je kinderen weerbaar zijn tegen de stroom van
informatie en invloeden, welke grenzen stel je aan
experimenteren en ongezond gedrag?
Gezins- en familieverbanden zijn van vitaal belang voor
de samenleving, nu en in de toekomst. In gezins- en
familieverband krijgen kinderen als het goed is een
stabiele basis waar ze zich leren hechten. In het gezin
leren ze onvoorwaardelijk voor een ander te zorgen en
krijgen ze waarden en normen mee voor de rest van hun
leven. De VN spreken over het gezin als ‘the basic unit of
society’ oftewel de meest essentiële bouwsteen van de
samenleving. Kortom, het gezin is de toekomst.
Goed overheidsbeleid houdt rekening met de effecten
op gezinnen. Daarom heeft de ChristenUnie het thema
Jeugd en gezin in de afgelopen kabinetsperiode hoog op
de politieke agenda gezet. Dat willen we in de toekomst
blijven doen. De ChristenUnie heeft voor u haar 10
belangrijkste speerpunten voor het gezin voor op een rij
gezet.

FINANCIEEL
1. Meer dan 200 euro extra per kind
De zorg voor kinderen kost geld, en dat is het ons ook
waard. Daarom trekt de ChristenUnie 400 miljoen extra
uit voor gezinsondersteuning. We willen één kindgebonden budget voor alle gezinnen, dat bestaat uit een vast
bedrag van 1000 euro per kind, en een deel dat van het
inkomen afhangt. Voor een kind tot 6 jaar betekent dit
sowieso 220 euro extra per jaar. Hoeveel een gezin er
per kind verder bij krijgt is afhankelijk van het inkomen en

de gezinsgrootte. Inkomensondersteuning van gezinnen
is van onverminderd maatschappelijk belang, ook om
armoede en sociale uitsluiting bij kinderen te bestrijden.
2. Beter combineren van gezin en werk
Vaders en moeders mogen zelf bepalen hoe ze
arbeid en zorgtaken verdelen. Zeker als je kinderen jong
zijn wil je zelf voor hen kunnen zorgen. Daarom wil de
ChristenUnie dat de overheid de financiële tegemoetkoming bij opname van het ouderschapsverlof verdubbelt, zodat ouders in staat zijn het verlof op te nemen.
Ook moet flexibel werken beter mogelijk worden door
schooltijdbanen en thuiswerken. Bovendien willen we
gezinsvriendelijk werkgeverschap door overheid en
bedrijven stimuleren, zodat ouders werk en privé beter
kunnen combineren.
3. Meer keuzevrijheid voor ouders
De ChristenUnie wil geen overheidsdwang bij keuzes aan
de keukentafel. Dat betekent ook dat ouders niet
gedwongen worden om beide een volledige baan te hebben. Tweeverdieners mogen fiscaal niet worden bevoordeeld ten opzichte van kostwinners. De ChristenUnie
kiest daarom voor een gezinskorting (belastingvrije som)
voor ieder huishouden. De gezinskorting heft het verschil
in fiscale behandeling op tussen gezinnen met één kostwinner en tweeverdieners.
Ook wil de ChristenUnie voorkomen dat bijstandsmoeders er niet meer voor hun kinderen kunnen zijn.
Daarom geen sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders
met jonge kinderen; zij hebben wel een scholingsplicht.
Daarnaast helpt de gemeente hen op verzoek met het
vinden van bijvoorbeeld een kleine deeltijdbaan of werk
dat vanuit huis kan worden gedaan.
4. Maak huizen betaalbaar voor startend gezin
Jonge (echt)paren die een gezin willen stichten stellen
dit vaak noodgedwongen uit vanwege de hoge huizenprijzen. Om een geschikt huis te kunnen betalen moeten
ze fulltime blijven werken. Dat maakt het moeilijker om
voor kinderen te zorgen. Daarom wil de ChristenUnie de
huizenprijzen omlaag brengen, om te beginnen door de
overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. >>

Dit scheelt op een huis van 200.000 euro ongeveer
12.000 euro bij de aanschaf, en leidt dus tot lagere
hypotheeklasten. Ook de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek zorgt voor een meer toegankelijke
huizenmarkt.

OPVOEDEN
5. Opvoedadvies overal beschikbaar in de buurt
Opvoeden is niet altijd makkelijk, en iedere ouder komt
voor vragen te staan. Voor ouders die daar behoefte aan
hebben dient opvoedadvies en - ondersteuning beschikbaar te zijn, online of in de buurt. In 2011 hebben alle
gemeenten daarom een Centrum voor Jeugd en Gezin,
dat laagdrempelig voor ouders is en goede verbindingen
heeft met de school. Er komt meer aandacht voor mediaeducatie om kinderen te beschermen tegen ongewenste
invloeden van tv en internet.
6. Ouderbetrokkenheid bij onderwijs vergroten
Ouders zijn als eerste verantwoordelijke voor de vorming
en opvoeding van hun kind. Onderwijs heeft een grote
invloed op de vorming van kinderen. Daarom is het
belangrijk dat ouders voor hun kinderen onderwijs
kunnen kiezen dat bij hun levensvisie past. De betrokkenheid en invloed van ouders, op grond van hun bewuste
keuze voor een bepaalde school, wordt vergroot.

STABIELE RELATIES
7. Investeren in relatie- en opvoedvaardigheden
Er zijn 60.000 kinderen jaarlijks betrokken bij echtscheidingen. De gevolgen zijn vaak levenslang: kinderen van
gescheiden echtparen hebben een twee keer zo veel
kans op problemen op latere leeftijd, zoals depressie.
Ook hebben zij vaak zelf moeite met relaties. Conflicten
voor, tijdens en na een echtscheiding hebben de grootste
schade aan bij kinderen. Het voorkomen van echtscheidingen door te investeren in relatie- en opvoedvaardigheden is de beste weg. Het aanbod van training en
cursus relatievaardigheden moet daarom sterk worden
vergroot. Ook is het van belang te voorzien in gerichte
zorg en begeleiding voor kinderen. Problemen rond de
alimentatie (geld dat een partner na scheiding blijft betalen voor het onderhoud van zijn ex-partner en kinderen)
zijn soms een bron van conflicten. Doordat de berekening
van de alimentatiehoogte ondoorzichtig is, wordt deze

Stem 9 juni

te vaak aangegrepen voor juridische procedures en het
weigeren van betaling. De ChristenUnie bepleit daarom
een voor iedereen na te rekenen alimentatieberekening.
8. Eigen kracht gezin en familie versterken
Soms komen ouders en kinderen in de problemen. Daar
is niets mis mee, dat kan iedereen overkomen. Maar
gelukkig is niet elke opvoedvraag meteen een vraag om
professionele hulp van jeugdzorg. Geef ouders en het
sociaal netwerk bij voorkeur de kans om de regie over
het gezin in handen te houden door zelf een plan op te
stellen en zo mogelijk informele hulp in te schakelen via
een netwerkberaad zoals de Eigen Kracht-conferentie.
Als een gezin de regie over het leven kwijt is, dan komt er
een gezinsmanager die het gezin helpt de draad weer op
te pakken.

GEZINSVRIENDELIJKE
OVERHEID
9. Een eigen adviesraad voor gezinnen
Voor ieder terrein in de samenleving is wel een adviesraad. Maar niet (meer) voor het gezin! Naast kennis en
deskundigheid over opvoeding, gezinnen en kinderen, is
er behoefte aan een onafhankelijke instantie die de kennis bundelt en de regering adviseert op het gebied van
gezinnen. Daarom wil de ChristenUnie een Gezinsraad,
die periodiek de staat van het gezin in Nederland
monitort.
10. Een minister voor Jeugd en Gezin blijft nodig!
Voor het eerst was er in de afgelopen kabinetsperiode
een speciale programmaminister voor Jeugd en Gezin.
Ook in een volgend kabinet blijft een minister voor Jeugd
en Gezin nodig, met een verbreding op terreinen die nu
onder Onderwijs en Justitie vallen, en kinderopvang
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Kandidaat (11)
(Auteur) Politiek adviseur minister André
Rouvoet. Zet zich in
voor goed Jeugd- en
Gezinsbeleid.

Kandidaat (6)
Financieel specialist.
Zal zich inzetten voor
combinatie werk en
zorg.

Kandidaat (4)
Huidig woordvoerder
Jeugd en Gezin in de
Tweede Kamer.

WWW.CHRISTENUNIE.NL

