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De aard van dit document   
 

Deze aanzet voor het werk van de commissie Knapen komt op een bijzonder moment. De 
notitie Zij-aan-Zij is verschenen en biedt materieel voor discussie en doordenking over de 
christendemocratische route naar 2030. Als CDJA hebben wij die kans tot uitdieping met beide 
handen aangegrepen. Een reeks 2030-talks liet niet alleen merken dat aan zo’n discussie grote 
behoefte bestaat, maar leverde ook zelf weer materiaal voor doordenking. De inspiratie voor 
dit stuk is uit meer gekomen dan die 2030-talks op zichzelf. Binnen het CDJA werden ook 
andere thema’s opgepakt en uitgediept. Voor dit stuk is bovendien met allerlei andere 
jongerenorganisaties gepraat om ook input in brede kring te verzamelen. Met dit document 
vertolken wij de belangrijkste en toekomstgerichte elementen uit deze discussie die wat ons 
betreft niet mogen ontbreken in het verkiezingsprogram 2021-2025.  
 
Uit die discussies en gesprekken is een serie van grote thema’s naar boven gekomen, die de 
nationale politiek en dus die van het CDA de komende jaren zal bepalen. Een belangrijk aspect 
daarvan willen wij hier vast benadrukken voor het program. Die grote thema’s zijn zelden losse 
dossiers, maar hangen op allerlei manieren samen, juist ook voor de positie en kansen voor 
jongeren.  
 
Wij geven de volgende thema’s mee aan de commissie Knapen:  
 
1. Klem bij de start   
Al verkeert ons land in een fase van grote economische voorspoed toch merken juist jongeren 
dat zij op vele punten tegelijk klem zitten. Dit betreft onzekerheden op de arbeidsmarkt, de 
verwachting dat een eigen huis voor grote delen van hen niet is weggelegd en de strafport op 
talent in het leenstelsel.  
 
2. Vijf omwentelingen  
Een toekomstgericht programma biedt perspectief op de vijf grote omwentelingen die deze 
eeuw op ons afkomen. Dat zijn de klimaatverandering, digitalisering, de opkomst van China, 
demografische ontwikkeling en de noodzaak van Europa. In het licht van Kuyper en Lubbers 
maken we de gewone mensen (‘kleine luyden’) winnaar van deze nieuwe leefwereld.  
 
3. Voor een verbonden samenleving 
Als Nederland niet poldert verzuipt het. Dat beeld snapt iedereen. De vraag is hoe we die 
aanpak kunnen “verdiepen, vernieuwen en verbreden”. De politiek moet de ontmoeting van 
mensen en maatschappelijke groepen aanmoedigen. Minder polariseren en meer verbinden.  
 
4. Thuis zijn   
Nederland bestaat niet uit los zand. Het is een thuis voor meer dan 17 miljoen unieke mensen. 
Een sterke samenleving ziet zichzelf als zo’n thuis. En daarom moeten wij de samenleving en 
haar verbanden niet aan hun lot overlaten. Dat raakt de ruimte voor goede opvoeding, maar 
ook ruimte voor sociale organisaties om hun rol als maatschappelijk cement te blijven spelen. 
En ook nieuwe rollen die daaraan bijdragen.  
 
5. Een eerlijke economie  
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Onze welvaart is niet vanzelfsprekend. Nederland moet investeren in de middenklasse en de 
toekomstkansen van die slimste economie van Europa. Dat vraagt om moedige 
begrotingskeuzes op het gebied van zorg, sociale zekerheid en pensioen. Dat vereist een 
heroriëntatie op de waarden en betekenis van het Rijnlandse Model: People, Planet, Profit.  
 
6. De basis op orde  
Een geloofwaardige en gezaghebbende overheid kan niet werken met burgers die zij 
beschouwt als klanten en behandelt als callcenters. De overheid moet terug naar haar 
oorspronkelijke doel en de samenleving niet achtervolgen met protocollen en 
spreadsheetbeleid. Dit raakt de kwaliteit en professionaliteit van grote domeinen als zorg, 
onderwijs, openbaar bestuur en defensie.  
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Inleiding  
 
Bruisende steden en rustieke dorpen, van het Limburgse heuvelland tot het weidse Groningse 
Hogeland. Het is een voorrecht in ons land te mogen leven. 
 
Dat land hebben we samen gemaakt tot een van de beste landen ter wereld. Ga de lijstjes maar 
na. We hebben de slimste economie van Europa. We zijn nummer vijf als het gaat om 
persoonlijke vrijheid. In slechts zeven landen is het onderwijs nog excellenter. En boven alles 
leven hier de gelukkigste kinderen op aarde. Ouders, docenten, ondernemers, agenten, boeren 
en wetenschappers hebben Nederland samen gemaakt tot een land om te koesteren. Doen we 
dat? Wij geloven in Nederland. En vertrouwen op zijn toekomst. Vanuit onze rijke waarden en 
tradities bouwen aan het goede leven. Want dit land is nooit af.  
 
Als jonge christendemocraten willen wij meedenken en meewerken aan een agenda die 
vertrouwen uitspreekt in dat land. Dit stuk is daar een aanzet toe. Een richting en een koers 
waarmee het CDA een eigen heldere agenda kan bieden. Die agenda weerspiegelt onze eigen 
uitgangspunten. Die kiest de lange termijn boven de korte termijn. Dat noemen we 
rentmeesterschap. Dat is een keuze om samen te werken en om te zien naar elkaar. Dat noemen 
wij solidariteit. Die ziet de kracht van families en maatschappelijke verbanden. In andere taal is 
dat gespreide verantwoordelijkheid. En een overheid die pal staat voor de rechtsstaat ter 
bescherming van de menselijke waardigheid. Want zo koesteren we publieke gerechtigheid.  
 
CDA-oprichter Piet Steenkamp zij het scherp: christendemocratie is geen pretentie, maar een 
intentie. Iedereen die gelooft dat ieder mens telt, omdat wij allen uniek zijn en tot ons recht 
komen als we het goede leven met elkaar maken, hoort bij de christendemocratie. Het is een 
politieke visie, geen religieus genootschap. De christendemocratie ontstond in de 19e eeuw 
als beweging tegen de nachtwakersstaat en tegen staatscentralisme, het sjabloon denken van 
overheden. De christendemocratie komt van nature op voor de vrijheid van mensen en hun 
samenlevingsverbanden om hun leven naar eer en geweten in te richten. De 
christendemocratie beschermt daarmee ‘het kleine en het bijzondere’.  
 
Dat is nogal actueel. Mensen voelen zich steeds vaker in het nauw gedreven door abstracte 
structuren en grote uitdagingen. Linkse en rechtse partijen kiezen voor spreadsheetpolitiek van 
nieuwe structuren die leiden tot de kilte van de markt of van de bureaucratie. Alles wordt 
ondergeschikt gemaakt aan regels, protocollen en ‘toezicht’. Wij kiezen voor een andere 
benadering, de menselijke maat in politiek handelen. De politiek die we maken gaat uit van de 
kracht van de samenleving. We kiezen voor een overheid die gestoeld is op vertrouwen boven 
wantrouwen en kiezen voor maatwerk, kleinschaligheid en een persoonlijke benadering. Zo’n 
benadering gaat uit van geloof in Nederland, in de mensen en hun inzet voor elkaar. De 
combinatie van linkse ideeën met neoliberale methodes heeft echter geleid tot een-ieder-
voor-zich en de-staat-voor-ons-allen economie. Een gekke paradox. Links kreeg zo neoliberale 
economie, rechts kreeg zo horendol makende regels en bureaucratie. Gevolg is dat de 
middenklasse steeds harder moet trappen om niet om te vallen. Wij kiezen daarom voor de 
weg van de sociale markteconomie, het Rijnlandse Model. We kiezen voor het algemeen 
belang boven individuele winsten. We kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn.  
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Vanuit die gedachte willen we werken aan een sterke en eerlijke economie. Een economie die 
niet alleen draait om winst, maar ook om waarden zoals duurzaamheid en geluk.  De sociale 
markteconomie verenigt vrijheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijk burgerschap en die 
zijn een beter antwoord op de uitdagingen die van deze eeuw. Dat betekent dat we meer zullen 
moeten investeren in de verdienkracht van dit land en meer zullen investeren in jong talent. 
Want wie gelooft in Nederland investeert in het vernuft van dit land.  
 
En dat land is geen land van los zand. Het is het thuis van de polderaars. De mensen moesten 
hier letterlijk samenwerken om niet te verzuipen. Niet ieder voor zich, maar zij-aan-zij. Slim 
samenwerken en oog voor compassie zijn het geheim van Nederland. Dan laat je zaken die 
niet werken niet op hun beloop. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat het niets oplevert 
om te vervallen in cynisme en uitsluitend te ‘benoemen’ en schelden. Vanuit de overtuiging 
dat de samenleving meer gediend is met het zoeken naar wat bindt dan het iedereen tegen 
elkaar uitspelen bieden wij weerstand aan de polarisatie. Wij zoeken naar 
gemeenschappelijkheid, want de aarde, Europa en Nederland zijn ons gemeenschappelijk 
huis.  Dat gemeenschappelijk huis wordt niet gebouwd op zelfverzonnen nostalgie. Ons thuis 
is toekomstgericht. Daarmee is het een open uitnodiging aan alle Nederlanders van goede wil 
om mee te bouwen aan een plek waar ieder zich thuis voelt en verbondenheid het wint van 
haat en negativisme.  
 
Wij willen dit decennium het onze maken. Als een nieuwe ‘roaring twenties’, van kansen, durf, 
talent en saamhorigheid. Antwoorden bieden vanuit het ambitieuze, nuchtere midden. In het 
land van de gelukkigste kinderen ter wereld. Is er iets mooiers dan dat?  
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1. Klem bij de start   
 
Jongeren willen iets maken van hun leven. Maar het idee van de maakbare samenleving, waarin 
je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk en succes, drukt als een juk op hun schouders. 
Jongeren kunnen beter wat terug te doen voor de samenleving, wanneer zij zich minder zorgen 
maken over hun toekomst. Door die zorgen serieus te nemen ontplooien we een generatie die 
saamhorigheid zal oogsten. 
 
De analyse van het SER-jongerenplatform, geheten Hoge verwachtingen, kansen en 
belemmeringen voor jongeren laat zien dat de jonge generatie van nu in toenemende mate 
klem komt te zitten door ontwikkelingen in de samenleving en de economie die elkaar 
versterken in negatieve zin.  
 
1.1 Arbeidsmarkt  
Zo is in de arbeidsmarkt het toverwoord “flex”. Dat heeft werkgevers de gelegenheid gegeven 
meer mensen aan te nemen in tijden van economische onzekerheid. Op de lange termijn 
betekent dit vooral meer en meer onzekerheid. Het CDJA is op zoek naar een balans tussen 
zekerheid voor werknemers en flexibiliteit voor werkgevers. Bij de keuze tussen een vaste baan 
en een flexcontract dient de voorkeur van de werknemer voorop te staan.  
 
1.2 Volkshuisvesting 
Tegelijkertijd is de koopsector van de huizenmarkt voor starters haast onbereikbaar geworden. 
Dit is niet alleen vervelend voor hen, maar vormt op termijn een reëel risico voor de economie 
als geheel. Doordat een volledige generatie er niet aan toe komt om eigen vermogen, een 
financiële buffer in de vorm van bakstenen op te bouwen. Doordat de starter zijn 
huurpenningen niet terugziet, ontstaat er een scheefgroei in vermogen, terwijl de hoge 
inkomens toekomen aan het opbouwen daarvan in de vorm van een eigen huis.  
 
Vooral in steden staan de jongeren daarmee zwaar in de min. Nederland moet weer echt aan 
volkshuisvesting werken. Bij het bouwen van woning kan het hoogste rendement niet langer 
leidend zijn. Het gaat om bouwen waar de meeste noodzaak is. 
  
Om de woningnood op te lossen moeten we bouwen, bouwen, bouwen. De overheid moet 
daarbij inzetten op een goede mix van midden huur en koop. Er moet meer ruimte komen voor 
kleine woningbouwprojecten. We wijzen (zoals bij Almere Pampus) nationale bouwlocaties aan. 
We schaffen stapsgewijs de verhuurdersheffing af. De huurprijsbescherming wordt verruimd 
en huisjesmelkers worden beboet.  
 
1.3 Schulden 
Alsof het niet erg genoeg is heeft het leenstelsel geleid tot een nog grotere achterstand voor 
jongeren. Oude generaties is altijd geleerd eerst geld te verdienen voor je het kan uitgeven. 
Wij leren jongeren het tegenovergestelde. Nederland zegt tegen zijn jeugd: jouw talent en 
kansen boeien niet. De kosten daarvan hoest jezelf maar op. Wij zeggen als 
christendemocraten het volstrekt tegengestelde. Tezamen met de verstikte woningmarkt en 
de flexibele arbeidsmarkt vormt dat leenstelsel de derde handrem op een vliegende start van 
de jonge generatie. Het op dermate grote achterstand plaatsen van jongeren staat een 
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saamhorige samenleving in ernstige mate in de weg. En is natuurlijk dom voor een land en 
economie die gaan vergrijzen. Die handrem moet eraf, Nederland moet gas geven.  
 
1.3.1. Nieuwe basisbeurs  
Voor het CDJA is de invoering van een nieuwe basisbeurs een breekpunt. De invulling mag 
geen sigaar uit eigen doos zijn zoals bij de basisbeurs uit vorige verkiezingsprogram van 2017.  
 
1.3.2. Kwijtschelding schulden leenstelsel  
Bovendien dienen de extra studieschulden van de generatie 2013 t/m 2021 (het jaar waarin het 
leenstelsel wordt afgeschaft) te worden kwijtgescholden. Deze schulden hadden namelijk nooit 
gemaakt moeten worden.  
 
Kans en opdracht voor het CDA 
Als geen andere partij kan het CDA de boodschap uitdragen van de Nederlandse Droom. 
Hierbij moeten we af van korte termijn procentjes bij een uitkering of tientjes van het eigen 
risico, maar staan voor structurele oplossingen die ons land en onze jongeren vooruithelpen. 
Dat betekent dat op de lange termijn de positie van verschillende groepen Nederlanders - van 
alle generaties, sociaaleconomische klassen en regio’s - moet worden gewogen en bepaald. 
Het CDA moet het durven om zo’n verhaal krachtig en geloofwaardig uit te dragen. 
 
In essentie dus dit: 

• Het CDA dient ervoor te zorgen dat jongeren zelf regie kunnen nemen over de 
inrichting van hun leven.  

• Het CDA moet zich inzetten voor hervormingen op de arbeidsmarkt, waarin de eigen 
keuze van werknemers over hun arbeidsrelatie voorop staat.  

• Het CDA moet maatregelen nemen om volkshuisvesting te realiseren, met name buiten 
sociale huur om, zodat iedereen de gelegenheid heeft om een betaalbaar dak boven 
zijn hoofd te krijgen. Dat vraagt om specifieke aandacht voor starterwoningen.  

• Het CDA dient een nieuwe studiebeurs in te voeren en de overtollige schulden van het 
leenstelsel kwijt te schelden. 

 
  



 8 

2. Vijf omwentelingen  
 
Onze generatie staat middenin grote transities: Digitalisering, geopolitiek, globalisering, 
klimaatverandering en demografische veranderingen als vergrijzing. Waar voor de een zulke 
omslagen een kans bieden, brengen ze voor de ander vragen met zich mee.  
  
Het CDA kan daar mee omgaan, al heel lang. Al tijdens de industriële revolutie moest de 
christendemocratie antwoorden vinden op grote veranderingen. Het was de middenklasse, de 
kleine ondernemer, de boer, de onderwijzer, de ‘kleine luyden’ waar iemand als Abraham 
Kuyper voor op kwam. Ruud Lubbers deed in de grote omwentelingen van de jaren ’80 niets 
anders.  
Dus wij zeggen: ‘Wir schaffen das’. Het is de reden waarom wij voorop willen lopen in het 
bieden van perspectief op de grote uitdagingen van onze eeuw. Het is aan het CDA om te 
zorgen dat de samenleving in zijn geheel winnaar wordt van de omwentelingen en kansen voor 
de nieuwe generaties. 
  
Om die kansen te pakken staat voorop dat niemand over het hoofd gezien wordt en iedereen 
moet mee kunnen in deze transities. In de keuzes die we maken laten we ons niet leiden door 
zwart-wit polarisatie of utopische vergezichten, maar stellen we ons steeds de vraag: Wat 
betekent deze keuze in het dagelijks leven van Henk en Ingrid? Op die manier maken we van 
de nieuwe leefwereld een wereld vol kansen. 5 grote kansen in die leefwereld zien wij reeds 
nu.  
  
2.1 Klimaat & energie  
Altijd weer worden door polderaars in dit land kansen gegrepen en schouders eronder gezet. 
Zo ook in het geval van klimaatverandering. De energietransitie biedt de Nederlandse 
samenleving ontzettend veel kansen. 
Hoewel er ontzettend veel moet gebeuren, weten wij dat we het kunnen. Het klimaatakkoord 
biedt namelijk een haalbaar en betaalbaar perspectief. Dan moeten we wel doorpakken. 
Dramaqueengedrag van groenen of populisten helpt ons niet verder. Een realistisch verhaal 
waarin iedereen wordt meegenomen in de noodzakelijke energietransitie des te meer.  
 
2.1.1. Wind op zee en panelen op het dak. 
Om voldoende groene energie op te wekken kiezen wij in de eerste plaats voor wind op zee 
en zonnepanelen op daken. Daar ligt nog voldoende potentieel om te intensiveren. Het aantal 
zonnepanelen en windmolens wordt de komende vier jaar verdubbeld. Op die manier 
behouden we ruimte om te wonen, te werken en recreëren in aantrekkelijk landschap. 

2.1.2. Innoveren & vernieuwen 
De energietransitie wordt een succes als we niet blijven stilstaan. We gaan op zoek naar nieuwe 
energiebronnen. Geothermie, warmtenetten en hernieuwbare gassen zijn daarbij opties. 
De komende jaren steken we meer geld in onderzoek en innovatie. Het verkopen van onze 
kennis is altijd een belangrijk verdienmodel geweest. Een sterke industrie die tegelijkertijd 
duurzaam onderneemt is wat wij ambiëren. Zulke sectoren en kennis stimuleren maakt van de 
energietransitie een verdienmodel. De maritieme sector of het waterstofcluster in Groningen 
zijn voorbeelden van waar die kansen zich aanrijken. 
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Ook op het gebied van scholing krijgt de energietransitie extra aandacht. Omscholing en 
leerweg trajecten op het gebied van klimaatverandering verdienen verdere ondersteuning en 
aandacht. 
 
2.1.3. Een nieuwe kerncentrale  
Wat ons betreft wordt er niet langer gepraat over kernenergie. Binnen nu en vier jaar gaat de 
schop in de grond om een nieuwe kerncentrale te bouwen in Nederland, bijvoorbeeld een 
Borssele II. Wie klimaatverandering echt serieus neemt, doorbreekt het taboe op kernenergie.  
 
2.1.4. Klimaatloket voor burgers en bedrijven 
Er is grote bereidheid om te verduurzamen, maar mensen moeten wel meekunnen. Wij willen 
een klimaatloket waar burgers en bedrijven kunnen aankloppen met hun vragen en zij 
geholpen kunnen worden bij het vinden van de voordeligste manier om bij te dragen aan de 
energietransitie. Zo wordt de transitie ook interessant voor de portemonnee van de gewone 
Nederlander. 
 
2.1.5. Snelle treinen door Nederland en Europa 
De energietransitie vraagt om andere vormen van mobiliteit. Het gebruik van openbaar vervoer 
moet verder worden gestimuleerd. Wat ons betreft komt er een hogesnelheidslijn van de 
randstad naar het noorden, oosten en zuiden van ons land. Vanuit de Randstad moet men in 
1 uur in Groningen, Vlissingen, Enschede of Maastricht kunnen zijn. En omgekeerd. Zo bieden 
we regio’s nieuwe economische impulsen en maken we tegelijkertijd onze mobiliteit 
duurzamer. 
 
Dit snelle spoornet wordt aangesloten op het internationale netwerk. Tussen de grote 
Europese centra als Randstad, Brussel, Berlijn, Parijs, Kopenhagen moet de snelle trein 
voordeliger en vlotter werken dan vliegverbindingen. Daarom schaffen we de btw op 
treintickets af en voeren we een vliegtaks in. 
 
2.1.6. Gronings gas  
De gaswinning in Groningen stopt in 2022. Dit heeft ons aan de Groningers een ereschuld 
opgeleverd. Er dient serieus werk gemaakt te worden van een redelijke compensatie. Het 
motief van de publieke gerechtigheid dwingt het CDA zich sterk te maken voor de Groningse 
zaak. In de toekomst blijft Groningen de Nederlandse energiemotor, maar dan door duurzame 
activiteiten zoals waterstof.  
 
2.1.7. Met jonge boeren het verschil maken 
Succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, academici, overheid en boeren is Nederland 
koploper in innovatieve en duurzame landbouw. Direct en indirect draagt de Nederlandse 
agrarische sector bij het oplossen van het mondiale voedselvraagstuk en de verduurzaming 
van de wereld. Dat betekent een mooie toekomst voor de Nederlandse landbouw. 
 
Dat vraagt om bijzondere aandacht voor jonge boeren en hun lange termijn 
concurrentiepositie in een vergrijzende sector. We houden rekening met het internationale 
level playing field: kwaliteitseisen aan productie hier houdt in dat ook geïmporteerde 
producten aan zulke eisen moeten voldoen en ook met partners afstemming wordt gepleegd.  
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2.1.8. Agrarische vernieuwing  
De positie van jonge boeren staat in een brede context. Hoe we landbouwbeleid ontwikkelen 
vraagt om drie mentaliteitsveranderingen:  
Van maatregelbeleid naar doelbeleid: De overheid stelt doelen, de invulling is aan de sector.  
Van straffen naar stimuleren: Het aanmoedigen van voorlopers werkt beter dan het straffen 
van achterblijvers.   
Van incidentalisme naar realisme: We zorgen dat er ruimte, tijd en flexibiliteit is om oplossingen 
te vinden voor de huidige uitdagingen.  
 
2.2 Digitalisering 
Technologie is een verlengstuk van ons dagelijks leven. Kunstmatige intelligentie, big data, 
internet of things en sociale media maken veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De schaal, 
omvang en complexiteit van de nieuwe trends is nu vele malen groter dan we in het verleden 
gezien hebben. Er is een passend beleid nodig om te zorgen dat we samen toewerken naar 
lange termijn voordelen van deze trends. De verdere technologisering gaat het dagelijks leven 
van mensen nog vele malen ingrijpend veranderen. 
  
Veel mensen worden enthousiast van de kansen die digitalisering meebrengt. Er zijn echter 
ook groepen die minder snel leren hoe ze mee moeten bewegen. Bepaalde handelingen 
kunnen lastig of onmogelijk worden. Vanuit solidariteit moeten we zorgen dat Nederland een 
inclusief land blijft waarin iedereen meedoet en gebruik kan maken van de nieuwe 
mogelijkheden die digitalisering ons biedt. 
  
2.2.1. Ethische standaarden voor algoritmes 
De verhouding tussen burgers, sociale media en digitale platforms is nieuw, complex en 
verandert continu. Beslissingen over wat we zien, hoe we denken en wie wat kan kiezen worden 
steeds vaker gemaakt met behulp van algoritmes. Het kan voorkomen dat vooroordelen die 
zich bevinden in databases door algoritmes worden uitvergroot, met oneigenlijke discriminatie 
als gevolg. Wij willen dat de overheid ethische standaarden formuleert waaraan de benutting 
van algoritmes wordt onderworpen, allereerst bij de overheid zelf.  
 
2.2.2. Maak social media sociaal 
Polariseren en elkaar het licht niet in de ogen gunnen werken niet. Toch gebeurt dat al te vaak 
op social media. Daarnaast prikkelen social media mensen zo vaak dat verslaving op de loer 
ligt. Wij willen social media weer echt sociaal maken. 
 
Overheden moeten het voortouw moeten nemen in de bestrijding van destructief gebruik van 
sociale media, samen met het maatschappelijk middenveld en particuliere initiatieven. 
Daarnaast moeten we werken aan een bewustwording over de implicaties hiervan op de 
democratische rechtstaat. Fatsoensnormen die in het publiek verkeer gelden, dienen ook in 
het digitale domein te domineren.  
   
2.2.3. Niemand aan de kant in de digitale wereld 
Terwijl technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het niet voor iedereen mogelijk 
om al deze ontwikkelingen bij te houden. Sommige groepen hechten aan traditionele 
methoden, omdat zij niet met digitale werkwijzen zijn opgegroeid. We laten kwetsbare mensen 
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niet in de steek. De overheid moet waarborgen dat bij introductie van digitale oplossingen de 
analoge oplossing nog lang genoeg ondersteund blijft. 
  
2.3 China 
Met China staat een nieuwe wereldmacht op, die andere waarden kent dan wij in Europa 
hanteren. China wil een politieke, economische en militaire wereldmacht zijn. Tegelijkertijd zijn 
we afhankelijk van goedkope producten uit China. Dat vraagt om een realistische houding ten 
opzichte van dit land.  
 
2.3.1. Nieuwe handelsrelatie  
Om minder afhankelijk te zijn van China moet de handelsrelatie met de EU en China gebaseerd 
worden op het transparant delen van kennis. Europa en China zijn partners op het gebied van 
economische ontwikkeling en klimaatverandering. Eenzijdige relaties ten aanzien van de 
overdracht van kennis en kapitaal passen daar niet bij.  
 
2.3.2. Bescherm vitale infrastructuur 
De AIVD ziet in China een van meest manipulatieve machten op digitaal gebied. Wij pleiten 
voor een robuust inlichtingenapparaat met voldoende bevoegdheden om Nederland met zijn 
partners tegen hacks en cyberwarfare te kunnen beschermen. Partijen als Huawei kunnen 
welkom zijn, maar mogen geen sleutelrol spelen in de vitale infrastructuur. 5G-Frequenties 
worden daartoe geveild onder Europese bedrijven. 
  
2.3.3. China begrijpen 
Ons land moet zich open opstellen ten opzichte van China. Dit kan alleen wanneer in Nederland 
adequate kennis bestaat over wat China beweegt en de mensen daar denken. Zo leer je elkaar 
begrijpen en kan beter beleid ten opzichte van China worden ontwikkeld. Dit kan worden 
gerealiseerd door, als gezond alternatief voor de Confucius-instituten, centra voor 
Chinastudies op te richten en de stimulering van het leren van Mandarijn als taal als prioriteit 
te stellen 
 
2.3.4. Europese waarden beschermen 
Met de opkomst van China worden de 19e -eeuwse waarden van de Communistische Partij een 
grote factor in de wereld. Nederland moet als deel van Europa daar tegenwicht bieden. Voor 
ons zijn mensrechten universeel geldig. Het is noodzakelijk dat Europa hier geopolitiek begrijpt 
en bedrijft.  
   
2.4 Samen in een klein land  
Nederland kent twee grote uitdagingen als het aankomt op de ontwikkeling van zijn bevolking. 
Vergrijzing en migratie. Wij weten hoe hiermee goed om te gaan. Bij vergrijzing staat de vraag 
voorop hoe iedereen een waardige plek houdt in de samenleving. Hoe waarborgen we de zorg 
voor ouderen en de investeringsruimte voor de jonge generaties. Kennismigratie kan dit 
ondersteunen. Ongecontroleerd kan zo’n ontwikkeling ontwrichtend uitwerken. Daarom moet 
werk worden gemaakt van sturing, voortgaande integratie en dosering.  
 
2.4.1. Perspectief voor het Afrikaanse continent  
Afrika is de grootste en meest belangrijke buur van Europa. Het is een rijk continent dat 
perspectief verdient. De razendsnelle ontwikkeling van Afrika biedt kansen voor een 
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menswaardig bestaan. Tegelijkertijd zet migratie en klimaatverandering de toekomst van Afrika 
en haar inwoners onder druk. Juist de jongeren daar, maken een enorme ontwikkeling door 
dankzij onderwijs en economische groei. Juist wij moeten dit sterk stimuleren. We brengen ons 
budget voor ontwikkelingssamenwerking weer naar 0,7% van het BNP. Samen met onze 
Europese bondgenoten zetten we een Marshallplan voor Afrika op.  
 
2.4.2. Controle aan Europese buitengrenzen   
Een goed gecontroleerde Europese buitengrens versterkt het draagvlak voor de open Europese 
binnengrenzen en de opvang van de echte vluchteling. Dat betekent niet een fort Europa. 
Vanuit christendemocratisch oogpunt openen wij de deur voor zij die huis en haard om 
legitieme reden ontvlucht zijn.  
 
2.4.3. Ruimte voor kennismigratie  
In een vergrijzende samenleving zijn hoogopgeleide mensen inclusief expats zeer nodig. 
Daarom is het voor de toekomstige economie essentieel kenniswerkers te verwelkomen die 
een duidelijke meerwaarde leveren aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse 
samenleving en economie.  
 
2.4.4. Ouderen als rolmodel  
Het CDA is de partij tegen de geraniums. Ouderdom betekent niet bij de pakken neerzitten. 
De vergrijzing houdt in dat de samenleving werk moet maken van een zinvolle invulling van 
de later levensfases. Ouderen en jongeren kunnen als elkaars rolmodel fungeren. Ouderen 
kunnen levenservaring meegeven; terwijl jongeren ouderen wegwijs kunnen maken op de 
digitale snelweg.  
  
2.5 Europa 
Deze eeuw vraagt om een sterke en belangrijke rol voor de Europese Unie. De EU is bij uitstek 
een christendemocratisch project, dat het subsidiariteitsbeginsel als hoeksteen heeft. 
Nederland is met de EU verbonden zoals met geen andere organisatie.  
 
2.5.1. Voortrekkersrol bij klimaat, migratie, digitalisering en geopolitiek. 
De vier grote uitdagingen die we op ons af zien komen, klimaat, migratie, digitalisering en 
geopolitiek, zijn bij uitstek uitdagingen die ons land allereerst in Europees verband antwoord 
kan bieden. Zonder een dynamisch Europa zal dat op ons eentje niet lukken. Wij verwachten 
van het CDA en de EVP daadkracht op juist deze thema’s.  
 
 2.5.2. Verscheiden waar het kan en één waar het moet 
De Europese Unie heeft als motto subsidiariteit, eenheid in verscheidenheid. Daarom willen wij 
een Unie die regio’s en lidstaten helpt om hun eigen taken op te nemen. Vaak zien we het 
omgekeerde gebeuren. Lokaal en in regio’s kan men vraagstukken aan, maar voor bedrijven 
en overheden kunnen de verleiding moeilijk weerstaan meer geld te verzamelen door zaken 
centraal te regelen. Subsidiariteit moet daarom de norm zijn in Europese regelstelsels.  
  
2.5.3. Meer transparantie en daadkracht in de besluitvorming  
Een sterke EU moet transparant en daadkrachtig kunnen optreden. Stemmingen in de Raad 
van Ministers, de Europese Raad en de Eurogroep horen ten principale openbaar te zijn. Europa 
kan haar lidstaten niet vervangen, maar verrijkt hen zoveel mogelijk. Bij openheid weten 
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burgers hoe besluiten tot stand komen en dan is het ook niet erg als een lidstaat een keer zijn 
zin niet krijgt. Dat betekent dat we ons mogen afvragen of we op bepaalde thema’s vetorecht 
of gekwalificeerde meerderheid nog wel de beste manier is om tot besluitvorming te komen.  
 
Kans en opdracht voor het CDA 
De vijf grote omwentelingen bieden Nederland kansen. Vanuit die mentaliteit moet het CDA 
met lef en ambitie zijn programma voor de lange termijn inhoud geven. De kernpunten 
daarvan zijn.  
 

• Klimaat en energie kunnen verdienmodellen worden. Jonge boeren kunnen de 
toekomst op die manier aan.  

• Technologie is deel van het leven geworden en moet daarom ook aan duidelijke 
normen en waarden onderworpen.  

• China moet je willen begrijpen en duidelijk met Europese partners als partner en als 
rivaal durven benaderen.  

• De bevolking van Europa, Nederland en Afrika gaat grote veranderingen kennen. Wij 
kunnen deze aan, mits duidelijke keuzes worden gemaakt.  

• De Europese Unie slaagt als zij in verscheidenheid zich concentreert op de vier grote 
uitdagingen in dit hoofdstuk.   
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3. Voor een verbonden samenleving  
 
Nederlanders zijn altijd polderaars geweest. Ze moesten wel. Die wil om er met elkaar iets van 
te maken, hoe verscheiden we ook zijn, zit in onze aard. Als land van delta’s en polders is het 
immers ‘pompen of verzuipen’ en ‘beurzen open, dijken dicht’.  
Toch lijken we vaker scheidslijnen te zoeken. Op social media gaat het hard tegen hard. Het is 
rijk of arm, stad of platteland, autochtoon of allochtoon, links of rechts, voor zwarte piet of 
tegen zwarte piet. Nuancering en redelijkheid zijn vaak zoek.  
 
Wij zijn niet van die trend en mentaliteit. Wij kiezen ervoor om te leven in verscheidenheid 
zonder elkaar uit het oog te verliezen. Elkaar kapot maken, uitsluiten of het licht niet in de ogen 
gunnen is namelijk niet alleen asociaal, het is in zo’n polderland vooral ook heel dom als je met 
elkaar het goede leven moet maken.  
Het is in deze tijd nogal eens ieder voor zich en de staat voor ons allen. Spreadsheetpolitiek 
voert de boventoon. Zorg, migratie, pensioenen reduceren we tot economische gegevens 
zonder na te gaan wat keuzes daarbij in het dagelijks leven voor mensen betekenen. Dat breekt 
de onderlinge solidariteit af. Onze opdracht is om samen te leven omdat we niet zonder elkaar 
kunnen, omdat we elkaar gegeven zijn.   
 
Hoe zorgen we ervoor dat niet de hardste schreeuwers, maar het opbouwende midden wordt 
gehoord? Dat zijn de vragen die wij willen beantwoorden. Volgens ons zo. 
 
3.1 Jong geleerd, oud gedaan  
Nederland ontzuilt, maar verbubbelt. Rijken en armen, autochtone en allochtone Nederlanders 
komen elkaar minder vanzelfsprekend en naturel tegen in de wijk, school, kerk of vereniging. 
Dit wordt nog eens versterkt door algoritmes op social media. Het goede leven maken we 
samen en dus zullen we elkaar moeten willen leren kennen en begrijpen. Dat krijgen we het 
beste voor elkaar bij de nieuwe generaties. 
 
3.1.1. Maatschappelijke diensttijd  
Wij willen een maatschappelijke diensttijd voor alle jongeren in Nederland. Dat geldt niet alleen 
bij defensie, maar ook bij breed pallet aan maatschappelijke initiatieven. Juist projecten waar 
jong en oud, rijk en arm en autochtoon of allochtoon elkaar ontmoeten maken het verschil. Die 
diensttijd hoeft wat ons betreft dan ook niet strak omlijnd een half jaar te zijn. Dat kan ook 
flexibel, tijdens je studie als een soort vrijwilligerswerk.  Zo maken we jongeren ervan bewust 
dat wie het beste met de medemens voorheeft dat niet kan overlaten aan de markt of de 
overheid, maar ook zelf de schouders eronder moet zetten.  
 
3.1.2. Burgerschap verankeren in het onderwijs 
Een gedeeld besef van waarden en normen is van essentieel belang om samen te kunnen leven. 
Wij willen daarom burgerschap verankeren in het curriculum van basis en voortgezet onderwijs. 
Burgerschapsvorming brengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij om actief te 
kunnen meedoen in onze samenleving.  
 
3.1.3. Binnenlands Erasmus 
Kinderen moeten nu al op hun twaalfde het niveau voor het voortgezet onderwijs kiezen. 
VMBO’ers en VWO’ers volgen veelal hun eigen onderwijs op verschillende locaties. Zij kunnen 
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dus geen kennisnemen van de talenten en vaardigheden van hun leeftijdgenoten die een ander 
type onderwijs volgen, laat staan dat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. 
Die mogelijkheid sluiten we al vroeg uit. Dat kan en moet anders. Wij stellen voor dat alle 
scholen voor alle leerlingen uitwisselingsprojecten opzetten. Een binnenlands Erasmus. 
 
3.1.4. Vakmanschap op waarde schatten  
Onze samenleving en economie kunnen niet zonder het talent van mensen met een vak en 
ambacht. Maatschappelijke waardering omvat meer dan een materiele beloning voor de 
uitoefening van zulk werk. Wij verzetten ons tegen een uniformistische erkenning en 
waardering waarin primair academische vaardigheden in beeld komen.  
 
3.2 Polderen, polderen, polderen.  
De grote uitdagingen die op de politiek afkomen kan Den Haag of Brussel niet alleen oplossen. 
We zullen meer en dieper moeten polderen, rekening houden met elkaars belangen en tot 
breed gedragen oplossingen komen. Doen we dat niet dat vervallen we in een harde 
ellebogenmaatschappij. 
Die polder past bij Nederland. Wij zijn een land van bilaatjes, voeten-op-de-tafel-overleggen 
en brainstormsessies. Zonder poldercultuur hadden we niet het beste pensioenstelsel van de 
wereld. Zonder polder hadden we niet een haalbaar en betaalbaar klimaatakkoord. Zonder 
polder niet die gelukkige kinderen. 
 
Polariseren werkt juist niet. Daarom doen we het ook niet in ons dagelijks leven. Wie heeft ooit 
gepolariseerd binnen het gezin, de school van zijn kinderen of op de bedrijfsvloer en heeft 
daar iets zinnigs mee bereikt? Doe dus wat werkt.  
 
3.2.2. Polder 2.0 
De inrichting van die polder vraagt wel om blijvende inspanning. De oude sociale partners 
vertegenwoordigen een vroeger, industrieel Nederland. Nieuwe maatschappelijke verbanden 
verdienen van tijd tot tijd een plek aan de tafel. Het jongerenplatform van de SER is een goed 
voorbeeld van hoe we de polder nieuw leven in kunnen blazen.  
 
3.2.3. Uitvoering van beleid teruggeven/ Right to challenge  
Maatschappelijke verbanden, vakbonden en werkgeversorganisaties zijn wat ons betreft niet 
alleen een gesprekspartner. Zij kunnen ook actief betrokken worden in de uitvoering van 
beleid. Daar waar zij denken het beter te kunnen geven we de uitvoering terug aan de 
samenleving. Dit principe moet de overheid actief bevorderen. Zeker bij grote unanieme 
uitvoeringsorganen moet zeer kritisch getoetst worden of zij nog doen waar de samenleving 
hen voor nodig had.  
  
3.3 Democratische vernieuwingen  
De democratie behoort niet toe aan de hardste schreeuwers, zij is van ons allemaal. Een 
democratie waarin mensen zich gerepresenteerd voelen en hun zorgen en dromen serieus 
genomen worden maakt werk van een verbonden samenleving.  
 
3.3.1. Referenda 
Wij blijven tegen alle vormen van referenda. Wij kiezen voor een democratie die recht doet 
aan verscheidenheid en rekening houdt met minderheden. Het ‘winner takes all principe’ doet 
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hier geen recht aan. Niet een wispelturige meerderheid, maar de democratische rechtsstaat is 
het fundament van een eerlijke en rechtvaardige samenleving. De schoonheid van ons 
parlementaire stelsel zit erin dat iedereen kan toetreden en deelnemen. Zo worden alle 
stemmen gehoord. 
 
3.3.2. Burgervaders- en moeders boven politici 
De burgemeester is een lokaal instituut waar niet aan gesleuteld moet worden. Van alle politici 
genieten burgemeesters het meeste vertrouwen. Zij zorgen voor verbinding in de raad en de 
samenleving. Met een verkiezing gaat deze rol verloren en wordt de burgemeester een 
politicus met een eigen agenda.  
 
3.3.3. Een kamer van reflectie, tegen de waan van de dag  
De taak van de Eerste Kamer moet worden hervormd. Hij dreigt zijn rol als Chambre de 
Réflexion te verspelen. Door onderdeel te worden van coalitie deals en te veel bureaucratische 
debatten. Daarom moet de Eerste Kamer voor een termijn van zes jaar worden verkozen. 
Waarbij elke drie jaar de helft van de senaat wordt vernieuwd. Belangrijk is daarbij dat de Kamer 
het terugzendrecht krijgt om slordige wetgeving te corrigeren.   
 
3.3.4. Structureel meer geld naar democratie en justitie  
Sander Dekker heeft van de rechtsbescherming een puinzooi gemaakt. Als het aan de VVD had 
gelegen was de rechtspraak al lang geprivatiseerd. De staat rust op de pijlers democratie en 
recht. Wij willen structureel meer geld voor de rechtsbescherming opdat de toegang tot het 
recht voor iedereen gewaarborgd is. De ‘Jettengelden’ voor sterkere ondersteuning van 
democratische organen moeten na 2021 structureel worden gemaakt.  
 
3.3.5. Een Kamerzetel voor de ombudsman  
Sommige burgers lijken soms vermorzeld te worden in de bureaucratie. De toeslagenaffaire 
laat dat duidelijk zien. Dat versterkt wantrouwen. Om dit tegen te gaan krijgt de ombudsman 
een vaste zetel in de Tweede Kamer. Het zou goed zijn als de ombudsman in een debat naar 
voren kan lopen om aan de bel te trekken wanneer goed bedoelde voorstellen feitelijk tot 
bestuurlijke gedrochten leiden. Dit kan onbehoorlijk overheidsoptreden preventief verhelpen. 
En zo staat Pieter Omtzigt er dan niet alleen voor.  
 
3.3.6. Participatieve tools ontwikkelen  
Praktisch geschoolden maken nauwelijks deel uit van onze volksvertegenwoordigingen of 
besturen. Hun zorgen, ideeën en ambities komen daarom veel minder snel op de politiek 
agenda. Door aan onze representatieve democratie participatieve elementen toe te voegen, 
kan voor veel mensen de drempel worden verlaagd om politiek bij te dragen. De Staten-
Generaal moet vaker experimenteren met participatieve democratische vormen. Gemeenten 
doen dit al jaren met succes.  
Een burgerjury of -forum, een (nationale) conventie, een jongerenparlement en de 
begrotingswijzer geven mensen invloed buiten de politieke instituties om en de ervaring heeft 
geleerd dat het met deze vormen mogelijk is een grote diversiteit aan mensen te betrekken bij 
politieke vraagstukken. 
 
3.4 Ontmoeting als verrijking 
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Nederland is een land van minderheden. Als Fries, boer, kunstenaar, christen of academicus is 
er altijd wel een groep groter dan die van jou. Die verscheidenheid maakt ons land rijk.  
Tegelijkertijd kan verscheidenheid kwetsbaar maken. In sommige steden en regio’s zie je 
segregatie op doemen. Zo’n maatschappelijke verdeeldheid klinkt door in de school, 
supermarkt en sportvereniging waar mensen elkaar ontmoeten. Willen we dat tegengaan dan 
zal pluriformiteit in de samenleving actief aangemoedigd moeten worden.  
 
3.4.1. Pluriforme wijken  
Kwetsbare groepen concentreren zich zwakke buurten. Deze worden zoals vanzelf zwakker. 
Terwijl het met betere buurten alleen maar beter gaat. Alleen sociaaleconomisch gaat dit niet 
oplossen. Het netwerk van mensen speelt een steeds belangrijkere rol ook in de kansen van 
jongeren. Bij het bouwen van woningen moeten we daarom beter invulling geven aan de 
verscheidenheid van de vraag. Wijken moeten een goede mix zijn van woningen voor arm en 
rijk, jong en oud, gezinnen en alleenstaanden.  
 
3.4.2. De buurt als ontmoetingsplek   
Bij het inrichten van wijken wordt zorg gedragen voor voldoende gemeenschappelijke 
voorzieningen waar mensen elkaar tegenkomen. Bewust en onbewuste ontmoetingen vinden 
daar dagelijks plaats. Sportverenigingen en culturele centra met podia kunnen een belangrijke 
samenbindende functie vervullen. Heel nadrukkelijk ligt de basis bij de amateursport en de 
muziek en cultuur die door talloze mensen in hun vrije tijd wordt beoefend. Daar komen 
mensen samen rond een gedeelde passie en kunnen zij gemeenschappen vormen waar 
maatschappelijke breuklijnen geen rol spelen. 
 
3.4.3. 5 mei als nationale vrije dag  
Nederland leeft 75 jaar in vrijheid. Kijkend naar de geschiedenis is dat ontzettend kort. Vrijheid 
is iets om blijvend bij stil te staan en samen te vieren. 5 mei is een geschikte dag voor een 
nationale dag van de vrijheid. Momenteel is nog niet iedereen vrij op 5 mei. Het kabinet moet 
werkgevers en werknemers in gesprek hoe we 5 mei een nationale vrije dag kunnen maken.  
 
3.4.4. Het nationaal compliment 
Iedereen die in Nederland 18 wordt en elke inburgeraar die haar examen haalt krijgt een 
nationaal compliment. Dit cadeau voor exemplarisch burgerschap bestaat uit een exemplaar 
van onze Grondwet, een Nederlandse driekleur met oranje wimpel en een voucher voor gratis 
toegang tot het nieuw te bouwen Nationaal Historisch Museum.  
 
Kans en opdracht voor het CDA  
De verbonden samenleving vereist onverminderd polderen en durf daarbij te vernieuwen. De 
democratie wordt versterkt door niet de hardste schreeuwers en hun instrumenten prioriteit te 
geven maar het opbouwende midden met zijn maatschappelijke verbanden.  
 
Wij stellen voor:  

• Een Binnenlands Erasmus om jongeren te verbinden.  
• Burgerschap en maatschappelijke diensttijd als vaste onderdelen van de schoolcarrière.  
• Een vernieuwde, grondiger Eerste Kamer met terugzendrecht. 
• Een standaard invitatie in de Tweede Kamer voor de nationale ombudsman. 
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• Levendige en pluriforme wijken moeten worden bevorderd door verscheidenheid in 
bouw en netwerken. 

• 5 mei wordt een nationale vrije dag voor iedereen.  
• Iedere 18-jarige en inburgeraar krijgt een ‘Nationaal Compliment’ als aanmoediging 

voor burgerschap.  
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4. Thuis zijn    
Mensen komen tot hun in verbinding met hun omgeving. Individualisering kan ten koste gaan 
van maatschappelijke cohesie. Een weerbare samenleving begint mensen die zich geborgen 
voelen, bij het “thuisgevoel” van mensen. Wanneer mensen zich zeker en geborgen voelen, zijn 
zij beter in staat zich te ontfermen over hun naasten. De behoefte aan een “thuis” is niet 
hetzelfde als nostalgie naar een verleden dat waarschijnlijk nooit bestond. Het wijst naar de 
behoefte een toekomst te bouwen waar men zelf deel van is.  
 
4.1 Familie en gezin 
De positie van families en gezinnen staat in het hart van het thuisgevoel van mensen. 
Opvoeding bepaalt veel van wat mensen in de rest van hun leven kunnen realiseren. Tijdens 
de opvoeding maken mensen zich waarden eigen, die zij met zich meedragen en doorgeven 
aan volgende generaties. Om deze reden is het belangrijk ouders zo goed mogelijk te 
faciliteren in de opvoeding die zij voor hun kinderen voor ogen hebben. De eigen keuze om 
een één- of tweeverdienersgezin te worden en om fulltime of parttime te werken hangt 
hiermee samen, evenals de eigen keuze voor het schooltype voor de kinderen. Geef mensen 
ruimte en respect voor hun keuze.  
 
4.2 Maatschappelijk middenveld  
In dat ‘thuis’ waarderen mensen de toegenomen vrijheid, maar missen soms een echt wij-
gevoel. “Met mij gaat het goed, met ons minder.” We moeten daarom juist nu investeren in 
het maatschappelijk cement. Zo kunnen we de randvoorwaarden scheppen waarin 
maatschappelijke organisaties als kerken en moskeeën, sport-, culturele- en 
buurtverenigingen, maar ook vakbonden en politieke partijen, kunnen doen waar ze goed in 
zijn: mensen verbinden.  
 
4.2.1. Weg met overmaat aan regels  
Wij pleiten voor een taakstelling vanuit het gemeentefonds om dit lokale maatschappelijke 
cement te revitaliseren. Overmatige regels slaan maatschappelijk initiatief dood. Het CDA moet 
landelijk en lokaal de toenemende regeldruk op verenigingen saneren.  
 
4.2.2. Ieder kind actief  
Ieder kind zou lid moeten zijn van een sportvereniging of culturele vereniging. Sport en cultuur 
werken verrijkend en dragen bij aan een verbonden samenleving. Regelingen voor minima 
gezinnen kunnen dit mogelijk maken.  
 
4.3 21e-eeuwse invulling van klassieke grondrechten  
De klassieke grondrechten als gewetensvrijheid en onderwijsvrijheid zijn in een pluriforme 
samenleving meer dan ooit relevant. In deze tijd moet serieus worden overwogen daar 
grondrechten in de digitale levenssfeer aan toe te voegen. Het CDA staat onverminderd voor 
deze grondrechten, want mensen hebben het fundamentele recht in hun thuis te zijn wie zij 
zijn.  
 
4.4 Veiligheid 
Wie zich niet veilig voelt, durft niet zichzelf te zijn. Op veiligheid moet de burger kunnen 
vertrouwen in een democratische rechtstaat. Dat begint met een wijkagent en fatsoen op straat 
en gaat door tot in cyberspace. Mensen horen niet nagesist te worden op straat nog beschimpt 
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op het internet. In stad en land en cyberspace moet de burger zich beschermd weten. Het CDA 
onderkent dit en wil daarom ook dat cybercriminaliteit en de haat en intimidatie online krachtig 
worden bestreden.  
 
4.4.1. Politie  
Om orde en veiligheid te waarborgen dienen we over een sterke politieorganisatie te 
beschikken, die over voldoende middelen en mankracht beschikt. Het mag voor jongeren 
aantrekkelijker gemaakt worden om de politieacademie te volgen.  
 
4.4.2. Nederland narcosstaat   
Onze buurlanden weten wel beter, Nederland is wel degelijk een narcosstaat. De ontwrichting 
die dit op vele plaatsen in ons land met zich meebrengt is ontoelaatbaar. De discussie over het 
gebruik van genotsmiddelen duikt daar te veel voor weg. Het CDA moet het 
criminaliteitsvraagstuk ten aanzien van productie en gebruik van harddrugs centraal stellen. 
Het ontmoedigen van middelen als tabak staat los daarvan.  
 
Kans en opdracht voor het CDA  
Het huis van de samenleving verdient goed onderhoud en stevig cement. Dit bevordert de 
vitaliteit van maatschappelijke verbanden, families en het middenveld. De grondrechten staan 
voor het CDA niet ter discussie, wel willen wij grondwettelijke normen in cyberspace. 
 
Wij stellen voor:  

• Ruimte en respect voor keuzen die gezinnen maken in de inrichting van hun leven en 
opvoeding. 

• Voorrang voor het middenveld dat verlost moet worden van overmaat aan 
detailsturing; 

• Ieder kind lid van een sportvereniging of culturele vereniging.  
• Bij gewetensvrijheid hoort ook een grondwettelijke garantie ten aanzien van de normen 

in de digitale leefwereld.  
• Nederland mag geen narcosstaat zijn. Iedere discussie over regulering van drugs werkt 

als afleiding van het werkelijke probleem.  
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5. Een eerlijke economie  
 

Wij willen een eerlijke economie die werkt voor nu en toekomstige generaties. Dat betekent 
dat wij werken moet aan het verdienvermogen van Nederland.  Dat lukt door een combinatie 
van een lerende en innovatieve economie en een sociale economie waarin iedereen meetelt 
en meedoet. Een economie die in balans is met ecologie.  

Deze manier van denken vraagt een heroriëntatie op de waarde en betekenis van het 
Rijnlandse Model. Een moderne vertaling hiervan is voor ons People, Planet, Profit.  

People: Het CDJA zet zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Er is 
solidariteit tussen meer- en minderbedeelde groepen.  
Planet: Rentmeesterschap is één van de kernwaarden van het CDJA. De aarde is niet van ons, 
maar wij zijn aangesteld om er goed voor te zorgen. Dit betekent oog voor het milieu en 
inzetten op duurzame ontwikkeling.  
Profit: De markt heeft veel goede aspecten, mits ze goed en effectief werkt. De winst die uit 
het harde werken voortkomt, komt niet alleen de aandeelhouders toe, maar ook de 
medewerkers van het bedrijf en de gehele samenleving. 
 
5.1 Een eerlijke economie werkt voor de middenklasse  
Bij de mensen in de middenklasse leeft vaak een fear of falling. De meeste mensen in Nederland 
moeten harder trappen om in de middenklasse te kunnen blijven. Dit betekent meer werken, 
minder tijd voor andere zaken als familie, vrijwilligerswerk en inzet voor belangrijke 
maatschappelijke verbanden. Voor de middenklasse betekent een of twee flinke financiële 
tegenvallers een heel ander leven. De nieuwe middenklasse heeft het ook lastig. Door een start 
met studieschuld, kapotte woningmarkt en opstapelende flexcontracten bouwen jongeren 
moeilijk aan hun eigen toekomst. Wij willen daarom een kanteling in denken en doen. We gaan 
van de fear of falling naar de hope of rising.  
 
5.1.1. Nieuwe arbeidsmarkt  
Om de hope of rising te realiseren is een drastische hervorming van de arbeidsmarkt nodig. 
Het verschil tussen ZZP’ers en mensen met een vast contract wordt te groot. Jongeren komen 
moeilijk uit een flexcontract. De adviezen van de commissie Borstlap geven een interessante 
richting in de hervorming van de arbeidsmarkt.  
 
5.1.2. Lucht voor wie werkt 

   Bij verdere lastenverlaging is de middenklasse de groep die daar het meest van moet merken. 
Daarnaast maken we stap voor stap een einde aan het toeslagenstelsel. De onderkant van de 
middenklasse moet daadwerkelijk meer geld overhouden als er meer gewerkt wordt. Door een 
stapeling van toeslagen en kortingen en de geleidelijke afbouw daarvan is dat nu onvoldoende 
het geval.  

 
5.1.3. Een ruime kinderbijslag en extra voorzieningen voor gezinnen.  

     Wij willen dat gezinnen op de belangrijke momenten in het leven extra ondersteund worden. 
Dat vraagt om een goede kinderbijslag met aanvullende maatregelen voor kinderen uit arme 
gezinnen. Voor kinderen moet altijd toegang tot een sportvereniging mogelijk zijn.  
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 Een goed pakket aan ondersteunende maatregelen voor gezinnen geeft alle kinderen de 
ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast schept voldoende ondersteuning aan 
ouders de ruimte om tijd te nemen voor de opvoeding van hun kinderen.  

 
5.1.4. Verruim ouderschapsverlof  
Ook pleiten we voor ouderschapsverlof met maatregelen zoals in Scandinavië: denk aan een 
half jaar per ouder vrij te besteden, niet alleen gefinancierd door werkgevers, maar ook door 
de overheid. Het opnemen van ouderschapsverlof wordt verplicht, met name ook voor 
mannen. Dit versterkt de emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
 
5.2 Verdienkracht vergroten 
Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen op aarde. Om ons welzijn te kunnen delen 
met volgende generaties zullen we blijvend moeten investeren in de verdienkracht van ons 
land. Doen we dit niet dan worden uitgaven in de zorg en sociale zekerheid door toenemende 
vergrijzing onbetaalbaar. Als CDJA willen we daarom de komende 4 jaar extra aandacht voor 
die dingen die onze economie kunnen versterken.  
 
5.2.1. Extra investeren in onderwijs  
Kennis blijft de motor van de Nederlandse economie. De komende jaren investeren we meer 
in alle lagen van het onderwijs zodat talenten en creativiteit blijvend worden bevorderd. Dat 
betekent ook dat het salaris van leerkrachten omhoog moet om het tekort aan docenten op te 
lossen.  
 
5.2.2. Leven lang ontwikkelen  
Voor allen die werken moeten er gedurende de hele loopbaan programma’s komen voor een 
leven lang ontwikkelen, niet afhankelijk van werkgevers. Ook mensen in flexbanen moeten in 
alle opzichten de ruimte krijgen zich te blijven ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan 
voucherprojecten voor studiefasen en bijspijkeren, als ook aan andere vormen van transitie 
tussen banen door de sociale zekerheid.  
 
5.2.3. Wopkefonds  
Het Wopkefonds biedt enorme kansen om de lange termijn investeringen in groei en 
vernieuwende infrastructuren een impuls te geven. Nederland kan daarmee onder meer het 
hoofdkwartier worden van grote Europese R&D en innovatieprojecten en- instituties. Ook kan 
via het Wopkefonds bevorderd worden dat ingrijpende vernieuwingen in de fysieke, logistieke 
en kennisinfrastructuren van Nederland concreet tot stand komen. We maken een eind aan te 
veel maquettes en te weinig daden.    
 
5.2.4 Klimaatinnovator nr. 1 in de wereld 
Het CDJA ziet in klimaatverandering en energietransitie allereerst nieuwe kansen. Gedurfde 
projecten worden door de Nederlandse overheid bevordert. Wij willen voorop (blijven) lopen 
op het gebied van klimaatinnovatie in de sectoren van landbouw en watermanagement. 
Daarmee maken we klimaatverandering een verdienmodel en energietransitie een 
exportproduct.  
 
5.3 Solidaire economie 
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Het Rijnlands Model houdt fundamenteel in dat je werkt aan een sociale en solidaire economie. 
Die laat de meest kwetsbaren niet aan de kant staan en nodigt multinationals uit hun eerlijke 
portie op te brengen voor de publieke goederen.  
 
 5.3.1. Basisbaan 
Nog steeds staat een te grote groep Nederlanders langs de zijlijn. Wij schaffen de werkloosheid 
af en laten niemand aan de kant staan. De basisbaan wordt als instrument daartoe nadrukkelijk 
opgezet in samenwerking met het bedrijfsleven. Voor mensen die willen werken, maar door 
omstandigheden niet kunnen, blijft er uiteraard hulp en bijstand. De overheid is en blijft het 
schild voor kwetsbare mensen en borgt een fatsoenlijk bestaan voor burgers. 
 
 5.3.2. Pensioenen, solidariteit tussen generaties 

·   Het pensioenakkoord wordt de komende jaren verder uitgewerkt. De transitie naar de 
doorsneesystematiek brengt de nodige kosten met zich mee. In de pensioendiscussie pleiten 
wij voor solidariteit tussen generaties. Leeftijdsgroepen moeten evenredig bijdragen aan de 
omslag naar een nieuw pensioenstelsel.  

 
5.3.3. Techbedrijven betalen hun fairshare  
De toekomstige economie wordt gedomineerd door een klein aantal grote techbedrijven, die 
vooral veel data en weinig substance bevatten. De macht van bedrijven als Google en Facebook 
wordt de komende jaren opgebroken. Dit doen we het liefst in Europees verband. Deze 
bedrijven moeten hun eerlijke deel aan belastingen betalen. Het invoeren van een 
bronbelasting moet dit mogelijk maken.  
 
5.3.4. Aanpakken brievenbusfirma’s.  
Nederland zit vol brievenbusfirma’s. Een goed vestigingsklimaat heeft dit niet nodig. Daarin is 
de Europese Unie, handelsverdragen, een stabiele rechtstaat en goed opgeleid personeel het 
aanknopingspunt. Bedrijven die hier zitten omwille van foute belastingconstructies hoeven wij 
hier niet. We pakken brievenbusfirma’s aan zodat grote bedrijven hun eerlijke portie belasting 
betalen, net zoals het MKB in Nederland.  
 

 5.3.5. Solidaire vermogensbelasting voor de allerrijksten  
 In de huidige economie kunnen mensen rijk worden door het opkopen van zoveel mogelijk 

panden in Amsterdam. In Rijnlandse gedachte is dit een oneerlijk verdienmodel voor zij die 
hard werken. De belasting in box 3 moet worden herzien. Kleine spaarders hoeven niet langer 
een fictief rendement te betalen. Mensen met een groot vermogen gaan juist meer 
vermogensbelasting betalen.  
 
Kans en opdracht voor het CDA  
Nooit was het Rijnlandse Model zo modern als in de 21e eeuw. People, Planet, Profit zijn de 
leidende beginselen van de moderne sociale markteconomie. Daarbij heeft het CDA oog voor 
de werkende Nederlanders van de nijvere middenklasse. Om hun welzijn te borgen voor 
volgende generaties gaan we blijvend investeren in de verdienkracht van ons land.  
 
Wij stellen voor:  

• Een arbeidsmarkt hervorming die fear of falling inruilt voor hope of rising.  
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• Kennis als motor van vernieuwing krijgt ruimbaan in lange termijn investeringen, met 
name ook in LevenLangOntwikkelen gedurende geheel de loopbaan.  

• Het ‘Wopkefonds’ zorgt voor ingrijpende vernieuwing in de logistieke, fysieke en 
kennisinfrastructuur. 

• Een simpel belastingstelsel, inclusief bronbelasting, dat zorgt dat de juiste partijen 
evenredige lasten opbrengen.  
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6. De basis op orde  
 
De overheid dient de gemeenschap door recht en vrede te handhaven, door de 
basisvoorwaarden voor een menswaardig en welvarend bestaan te verzekeren en door 
burgerschap, onderwijs, cultuur en wetenschap te stimuleren. Openbaar bestuur is dan ook 
niet het toefje op de samenleving, het vormt de ruggengraat ervan. De samenleving zelf is het 
kloppend hart, het brein en de handen.  
  
Juist aan ‘dienstbaar ordenen’ heeft het de afgelopen jaren geschort. Onder verschillende 
vlaggen was sprake van een forse toename van protocollen, richtlijnen, schaalvergroting en 
efficiency denken. 
Het wantrouwen van de overheid richting de burgers heeft haar zelf onbetrouwbaar gemaakt. 
Kwetsbare mensen weten hun weg niet meer te vinden in het systeem of worden er zelfs door 
opgeslokt. Bedrijven en verenigingen worden beperkt door een overmatige hoeveelheid 
regels. Het is van belang dat het openbaar bestuur opnieuw wordt geënt op wat mensen samen 
kunnen en wat de overheid zelf moet doen zodat het bestuur beter aansluit bij de 
maatschappelijke realiteit. 
 
Terug naar de basis dus. De overheid moet haar oorspronkelijke doel hervinden. Zij die 
kwetsbaar zijn hulp geven en zij die zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen over de 
inrichting van hun werk en leven de ruimte geven.  
 
6.1. Heerma  
De grote stelsels en uitvoeringsorganen van de overheid liggen terecht onder kritiek. Men 
moet daar af van de mentaliteit dat de burger een klant is en publieke diensten een soort 
callcenters zijn. Een scherp parlementair onderzoek – zoals door Pieter Heerma in gang gezet 
– moet voor het komende regeerakkoord heldere aanbevelingen daartoe leveren. Ook zijn de 
lessen van Pieter Omtzigt uit zijn niet aflatende werk rond de toeslagen en apparaten als de 
belastingdienst onmisbaar voor een herstel van de overheid als dienstbare ordening.  

6.2 Financiën  
Het CDA kiest voor nuchter en betrouwbaar financieel beleid. Wij kiezen voor de lange 
termijn boven de korte termijn.  

6.2.1. Zwarte nul 
De financiën van de overheid dienen betrouwbaar te zijn voor nu en toekomstige generaties. 
In de lange termijn raming loopt het begrotingsoverschot op richting een begrotingstekort. 
Als goede rentmeesters neemt het CDA de maatregelen om ook voor toekomstige generaties 
zwarte cijfers te garanderen. Alleen op die manier delen we onze welvaart met toekomstige 
generaties. Een zwarte nul, “schwarzer Null” zoals onze Duitse vrienden zeggen, is het 
uitgangspunt. 
 
6.2.2. Einde aan het toeslagen stelsel, naar een simpel en lonend belastingsysteem 
Het toeslagen systeem is een te ingewikkeld systeem voor burgers. Het doet niet recht aan 
haar oorspronkelijke sympathieke bedoelingen. ZZP’ers hebben enorme voordelen, voor de 
lage middenklasse loont het niet om meer te werken.  
Wij willen naar een simpeler belastingsysteem waarin het voor de middenklasse meer loont 
om te werken. De individuele zorgtoeslag wordt vervangen door een zorgkorting. De 
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huurtoeslagen en de fiscale behandeling van de eigen woning kunnen worden vervangen voor 
een woonkorting op het inkomen van de bewoners. De sociale vlaktaks wordt de basis van ons 
belastingsysteem. 
 
6.2.3. Betere hulp bij schulden  
1 op de 10 huishoudens heeft schulden. Als CDJA maken we ons zorgen om de last die dit legt 
op jongeren uit gezinnen met schulden. Wij willen een schuldenaanpak met eenvoudigere 
toegang, kortere wachttijden, betere samenwerking om stapeling van schulden te voorkomen 
en ruimte voor lokaal maatwerk en experimenten. De mogelijkheid om schulden op te bouwen 
moet worden beperkt.  
 
6.3. Onderwijs 
Het onderwijs heeft de opdracht de talenten van iedere leerling tot bloei te brengen. Van 
studenten in hbo en wo tot vakmensen in vmbo en mbo. Dat begint bij een gedegen 
basisonderwijs waarin burgerschap en uitdaging hand in hand gaan.  
 
6.3.1 Voortgezet onderwijs   
In het vo zoeken we naar een nieuwe balans tussen prestatie, motivatie en welzijn. Daarvoor 
moet er meer geïnvesteerd worden in bevoegde leraren. Daarbij helpt scherp te kijken naar 
overbodige regels en detailsturing, die maatwerk aan leerlingen belemmeren. Bij minder regels 
hoort ook een minder uniforme toetstingscultuur en een ontwikkelingsgericht toetsen waar 
mogelijk. 
Jongeren worden actief betrokken bij het beleid op school. Leerlingenparticipatie wordt een 
begrip. Jongeren worden begeleid om hun invloed te laten gelden in medezeggenschapsraden 
en leerlingenraden.  
 
6.3.2. Leven lang ontwikkelen vanaf de start van de studie 
Leven lang ontwikkelen begint na het vo en niet pas tijdens het werkzame leven. Wij willen dat 
jongeren al tijdens hun opleiding in mbo, hbo of wo actief meewerken in bedrijven en 
instellingen, als aankomende professionals en academici. Daar zetten ze de eerste stap in hun 
loopbaan en voor die bijdrage in stages etc. behoort een passende, verplichte salariëring. Een 
leven lang ontwikkelen wordt vanaf deze eerste stap een vast gegeven in de levensloop van 
elke burger. Er komt een nationale agenda om leven lang ontwikkelen verder te stimuleren 
door de sociale partners hier nadrukkelijk verantwoordelijk te maken.  
 
6.3.2. Middelbaar beroepsonderwijs  
Mbo’ers zijn vakmensen en meer dan ooit nodig. Het is dan gek dat kansenongelijkheid in het 
mbo nog steeds enorm hoog is. Maatwerk en kansengelijkheid moeten centraal staan in het 
middelbaar beroepsonderwijs. Discriminatie bij stages wordt hard aangepakt.  
 
6.3.3. Hoger Onderwijs   
Het hoger onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle studenten en hun talenten bevorderen. 
Daartoe wordt decentrale selectie minder dominant en het BSA versoepeld.  
 
Internationalisering mag niet verworden tot een allergaatje. OCW en de instellingen moeten 
komen tot een nationale strategie rond dit thema. Er wordt gericht gekeken waar we moeten 
internationaliseren en welke vakgebieden internationale onderzoekers, docenten en studenten 
nodig zijn. Er wordt een wettelijk kader gemaakt zodat de integratie van internationale 
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studenten wordt bevorderd en buitenlandse studenten zich meer thuis voelen in Nederland. 
Hierdoor blijven studenten ook na hun studie in Nederland om te werken op functies die wij 
zelf niet kunnen vervullen.  
 
Om toptalent te bevorderen willen wij dat het volgen van een 2e master niet meer belast wordt 
met het betalen van een instellingscollegegeld, maar het reguliere bedrag.  
 
6.4. Zorg 
Het CDA staat voor het recht van ieder mens op goede zorg, ongeacht financiële, 
maatschappelijke of lichamelijke status. Ons land zal nog moeten doen om ondanks de 
vergrijzing de zorgkosten betaalbaar te houden. Nieuwe vraagstukken die daarbij aandacht 
vergen als eenzaamheid en burn-out mogen niet daarbij veronachtzaamd worden.  
 
6.4.1. Jeugdzorg, eerlijk en betaalbaar  
Jeugdzorg is onmisbaar als preventief middel bij grote maatschappelijke problemen. Daarom 
moet er een gedeelte van het geld dat wegbezuinigd is bij de decentralisaties worden 
teruggedraaid. Zorgcowboys worden bestreden en om wachtlijsten te bestrijden is een 
gezamenlijke inzet van rijk en gemeenten nodig.  
 
6.4.2. Jonge mantelzorgers zijn topsporters  
Nederland kent een groeiend aantal studerende mantelzorgers. Zij zijn op jonge leeftijd de 
ruggengraat van onze samenleving. Voor jonge mantelzorgers moeten dezelfde regelingen in 
HBO WO van toepassing zijn als voor topsporters. Zij moeten met maatwerk hun studie kunnen 
volgen en niet opdraaien voor de kosten van eventuele studievertraging.  
 
6.4.3. Bestrijd prestatiedruk en burn-outs onder studenten 
Steeds meer jongeren kampen met eenzaamheid, prestatiedruk en burn-outs. Ten dele is dit 
toe te schrijven aan het leenstelsel dat vervangen moet worden. Des al niettemin blijft het een 
zorgelijke trend die bestreden moet worden. Wij willen een pilot met instellingen en 
verzekeraars met laagdrempelige psychische hulpverlening (GGZ-Light) op 
onderwijsinstellingen of in ieder geval dichterbij de student.  
 
6.4.4. Inzetten op preventie  
Preventie heeft grote mogelijkheden om de gezondheid van mensen langer goed te houden 
en als zodanig minder gebruik te maken van de diverse zorgvoorzieningen. Hogere accijnzen 
op producten waarvan vaststaat dat ze significant ongezond zijn behoren daarbij tot de 
mogelijkheden. Drank, drugs en roken worden zoveel mogelijk ontmoedigd.  
 
6.4.5. GGZ 
Mensen die gespecialiseerde ggz-zorg nodig hebben moeten dit binnen de wettelijk gestelde 
termijnen van 14 weken krijgen. Door de administratieve lasten omlaag te brengen en 
zorginstellingen met elkaar te laten samenwerken is veel te winnen.  
 
6.5. Defensie 
Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Zij vragen onze blijvende verdediging. Wij zijn 
voorstander van een krachtige krijgsmacht die effectief kan optreden en bijdraagt aan het 
bevorderen van de vrede, samen met onze partners in de NAVO en Europa. 
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6.5.1. Sneller naar de NAVO-norm  
Wie onze vrijheid koestert moet ook bereid zijn die te verdedigen. Nederland moet de 
komende 4 jaar toegroeien naar de NAVO 2%-norm. Die norm is opgesteld vanuit een reëel 
dreigingsrisico. Nederland houdt zich aan zijn verdragen.  
 
6.5.2. Voorop blijven lopen in de cyberwarfare 
Defensie loopt voorop in de wereld met haar cyberkracht- en kennis, maar cyber kent geen 
grenzen. Daarom dient Nederland actief de Europese- en NAVO-samenwerking op te zoeken 
in cyberwarfare en daarin voorop te lopen.  
 
6.5.3. Versterk Europese samenwerking  
De NAVO is de hoeksteen onder onze veiligheidsstrategie, maar binnen de EU is hier 
samenwerking eveneens noodzakelijk. Niet alleen vanwege de veranderende geopolitieke 
omstandigheden, maar ook vanuit het principe dat Europa voor haar veiligheid op eigen benen 
moet kunnen staan. Een Europees leger is niet aan de orde. 
 
 
Kans en opdracht voor het CDA  
Openbaar bestuur is niet het toefje op de samenleving. De gemeenschap moet gediend 
worden door een overheid die een menswaardig bestaan verzekert. Dat houdt belangrijke 
keuzes in op het gebied van de overheid zelf, de publieke financiën, onderwijs en vorming, de 
zorg en de defensie.  
 
Wij stellen voor:  

• Wanprestaties bij grote uitvoeringsorganen zijn onacceptabel. Een scherp onderzoek 
moet bij de start van het nieuwe kabinet concrete ingrepen op tafel leggen.  

• Om de studie van jongeren en de vernieuwing van de arbeidsmarkt met elkaar te 
verbinden moet een nationale agenda LevenLangOntwikkelen komen.  

• Jongeren die mantelzorgers zijn moeten maatwerk kunnen volgen in hun studie zoals 
bij regelingen voor topsporters.  

• Nederland groeit naar de 2% norm zoals afgesproken binnen de NAVO en bereikt dat 
niveau aan het eind van de komende kabinetsperiode.  

 
  



 

Hielke Onnink
V O O R Z I T T E R  C D J A

Als CDJA willen wij meedenken en meewerken aan een agenda die vertrouwen uitspreekt in dat

land. Dit stuk is daar een aanzet toe. Een richting en een koers waarmee het CDA een eigen heldere

agenda kan bieden.

 

Aan dit stuk liggen tientallen zij-aan-zij sessies, werkgroepenavonden, AB vergaderingen en

gesprekken met andere jongerenorganisaties ten grondslag. Dit is de koers die de jonge generatie

CDA'ers voor zich ziet. 

 

 

Pieter Jan Dijkman
D I R E C T E U R  W E T E N S C H A P P E L I J K  I N S T I T U U T
V O O R  H E T  C D A

'Geloof in Nederland' is een inspirerend initiatief. Het CDJA leert ons hoopvol te zijn. Niet in de zin

van 'wij gaan het maken', maar wel in de wetenschap dat er in Nederland van alles is dat bloeit en

groeit en dat toekomst heeft en geeft. Nederland is ons gegeven als een gemeenschappelijk huis om

samen te leven en samen te werken. Nederlanders beseffen dat, meer dan we soms denken. En het

CDJA geeft er op aanstekelijke wijze woorden aan.

 

 


