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‘Gezinsnota brengt evenwicht in kabinetsbeleid’
Minister Rouvoet presenteerde deze week zijn lang verwachte gezinsnota. Voor het eerst sinds
lang lijkt de overheid weer een samenhangend en expliciet gezinsbeleid te gaan voeren. “Het
werd hoog tijd”, aldus de minister.

Henk Rijkers
Minister André Rouvoet is even uit de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer weggelopen om
KN te woord te staan. Wat vond de minister voor Jeugd en Gezin van het verwijt van CDAfractieleider Werner, dat het kabinet “langs twee kanten aan ouders trekt”? Want aan de ene
kant legt het kabinet zware nadruk op werken, aan de andere kant ligt er nu ook de gezinsnota.
“Een heel terecht aandachtspunt”, zegt de minister. “Inderdaad besteedt het kabinet niet alleen
aandacht aan arbeidsparticipatie, maar is er daarnaast ook – en dat is geen toeval in een kabinet
met de ChristenUnie erin – een aparte positie ingeruimd voor het gezin. We investeren in tijd,
middelen en vaardigheden om de gezinstaken goed te doen. In feite is mijn gezinsnota een
antwoord op de vraag die terecht door de CDA-fractie in de Eerste Kamer wordt gesteld: een
tegenwicht tegen de eenzijdige oriëntatie op arbeidsparticipatie, die gemakkelijk dreigt.”
Het lijkt erop dat u met deze nota een doorbraak voor elkaar hebt gekregen. “Ja, het werd
hoog tijd voor een stevige nota over de rol die vitale gezinnen in de samenleving spelen. Dat is al
heel lang niet meer gebeurd. Het mocht natuurlijk ook wel verwacht worden, nu we met een
minister voor Jeugd en Gezin gekozen hebben voor een expliciet gezinsbeleid. Daar past een zekere
terughoudendheid bij, omdat je praat over de eigen sfeer van gezinnen waarin je in eerste instantie
als overheid niets te zoeken hebt. Maar wel kunnen we gezinnen steunen, faciliteren, voorwaarden
scheppen, ondersteunen bij het vervullen van de verschillende taken die van mensen worden
gevraagd.”
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Minister André Rouvoet: “Het werd hoog tijd voor een stevige nota over de rol die vitale
gezinnen in de samenleving spelen.”

Wat vindt u van het ‘spruitjesluchtgesputter’ van de oppositie? “Niet interessant. Zeer
voorspelbaar, ik hoorde de kreet al voordat er nog maar een letter van de nota bekend was. Met
permissie: als wij toch te rade zijn gegaan bij de gezinnen zelf, met onderzoek en paneldiscussies,
met ouders; als we deskundigen gevraagd hebben: wat zijn de thema’s die vandaag aan iedere
keukentafel besproken worden?; als we Paul Schnabel en zijn Sociaal en Cultureel Planbureau
geraadpleegd hebben, en je doet dat nog allemaal af met ‘spruitjeslucht’, dan zegt dat volgens mij
meer over je eigen positie in de samenleving dan over de gezinsnota en de vragen van hedendaagse
gezinnen. Die kritiek raakt me niet.”
Het laatste hoofdstuk van uw nota draagt als titel ‘Gezinnen blijvend op de kaart’. Dat
belooft wat.
(ferm) “Ja. Dat reken ik ook echt tot mijn taak als minister van Jeugd én Gezin. Het hoort bij
elkaar. Jeugdbeleid is óók gezinsbeleid. Als we met jongeren aan de slag gaan, willen we bij
problemen ook de ouders steunen. Die verbinding zoek ik. Het werd hoog tijd dat we het gezin op
de kaart zetten en ook niet meer loslaten. Niet als uitdrukking van een wens tot bemoeienis met
het gezinsleven, maar als een blijvende erkenning van de belangrijke rol die de 2,5 miljoen
gezinnen in ons land spelen.”
Uw gezinsnota ligt er. Wat gaat u nu doen? “Als je een visie op het gezinsbeleid neerlegt,
begint het eigenlijke werk pas. Financieel zal het gezin vanaf 1 januari aanstaande gesteund gaan
worden met het kindgebonden budget. Dat is geheel nieuw. Dat zal voor gezinnen, vooral grotere,
honderden euro’s per jaar gaan schelen. Oplopend naar 2011 wordt dat alleen maar meer.
We willen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin
opvoedingsondersteuning aanbieden aan wie dat wil. We
‘Die kritiek van
gaan aan de slag met gezinsvriendelijke bedrijven. We
starten in maart met een conferentie waar ik ook
spruitjeslucht raakt
werkgevers en vakbonden bij wil betrekken. Ook de
me niet’
echtscheidingsproblematiek houdt me werkelijk bezig. De
minister gaat niet over de keuzes die mensen maken in hun
relaties, maar er is toch ook het diepe besef dat we ons
hebben te bekommeren over kinderen die het slachtoffer worden van doorgaande conflicten tussen
hun ouders. Kortom, er is nog heel veel te doen.”
Het grappige van dit alles is dat u zichzelf als minister hebt uitgevonden. “Klopt, wij waren
zeer voor een minister van Jeugd en Gezin. Pas in tweede instantie, tijdens de formatie, heb ik
besloten het ook zelf te gaan doen. Het is nu inderdaad aan mij te bewijzen dat zo’n minister een
toegevoegde waarde heeft, omdat die de integraliteit en samenhang van beleid kan
bewerkstelligen. Ik denk dat de gezinsnota daar een uitdrukking van is. Ik denk dat het een mijlpaal
is.”
Om u een hart onder de riem te steken: Ben Rensen, jeugdarts in Utrecht, stelde onlangs
in KN dat het jeugdbeleid veel te lang een gebrek aan samenhang heeft vertoond. Daarom
bejubelde hij uw komst.
“Is dat zo? Nou…, het is exact zoals deze jeugdarts zegt. Ik zit hier heus niet om me te bemoeien
met privékeuzes of de opvoeding. Er is wel enorm behoefte aan een veel grotere samenhang in het
beleid, aan samenwerking tussen hulpverleners. Om terug te komen op uw vraag over de liberale en
libertijnse oppositie, dat we het te veel over het gezin zouden hebben: ik zou me pas echt zorgen
maken als ik complimenten kreeg uit die hoek. Dan deed ik het niet goed.”

