
‘Betuttelend’: zo reageren de media op  
de Gezinsnota. Wat vindt u daarvan?
‘In de Gezinsnota gaan we in op een aantal thema’s zoals 
het combineren van werk en gezin. Deze onderwerpen 
zijn gebaseerd op vragen uit de samenleving, van moderne 
gezinnen. Om dan te spreken van betutteling  
en spruitjesgeur: dan zeg je nogal wat over het gezin.’ 

‘De kamer 
ging altijd 

voor’ 
Ónze minister André Rouvoet (46) van Jeugd en Gezin is door 

zijn drukke baan misschien wel minder thuis bij zijn gezin dan hij 
zou willen. Maar toen het nog wel kon, werkte hij twee dagen 
per week vanuit huis om voor zijn kinderen te kunnen zorgen. 

Hij herkent dan ook veel van de problemen waar werkende 
ouders met jonge kinderen tegenaan lopen. Met zijn Gezinsnota, 

die hij kort geleden presenteerde, wil hij het werkende ouders 
van jonge kinderen makkelijker maken. 

Maar gaat de overheid zich 
dan met mijn gezinsleven 
bemoeien?
‘Een baan combineren met een jong 
gezin is soms best lastig. Het is onze 
taak als overheid om te kijken hoe we 
gezinnen daarin kunnen ondersteunen. 
Maar centraal in de hele nota staat de 
keuzevrijheid: ouders bepalen zelf wat  
ze doen. Ik heb niets te zoeken achter  
de voordeur van mensen. Tenzij het 
om de veiligheid van kinderen gaat,  
dan wil ik dat er à la minute kan  
worden ingegrepen.’

Behalve over het gezin gaat 
het in de Gezinsnota ook  
over scheidingen. Wil 
de overheid het aantal 
scheidingen verminderen? 
‘Als het over scheidingen gaat, zijn 
we als overheid heel terughoudend. 
Over relaties gaan mensen zélf. Wat 
ons wel aangaat, zijn de gevolgen van 
scheidingen. In de jeugdzorg zie je dat 
veel kinderen uit gebroken gezinnen 
komen. In Nederland wonen ongeveer 
550 tot 900 duizend kinderen met 
gescheiden ouders. Dertig procent van 
deze kinderen krijgt problemen. Dáár 
gaan wij wel over. Wij mogen ouders 
wijzen op hun verantwoordelijkheid ten 
opzichte van hun kinderen. Daarnaast 
zie je bijvoorbeeld in Noor wegen en de 
Verenigde Staten dat er cursussen worden 
aangeboden voor ouders tussen wie het 
niet meer botert en die daar zélf iets aan 
willen doen. Wij willen kijken of zoiets 
ook voor Neder land zou kunnen. En of 
een Centrum voor Jeugd en Gezin een 
plek is waar ouders doorverwezen kunnen 
worden. De medewerkers van het CJG 
worden nadrukkelijk geen bemiddelaars, 
maar we willen mensen wél iets aan 
kunnen reiken.’ >

‘Gezinsvriendelijk 
personeelsbeleid
betaalt zich terug’

Minister André Rouvoet:

De kinderen op de foto zijn niet de 
kinderen van André Rouvoet.
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Nog even terug naar die keuzevrijheid. 
U heeft een tijd geleden gezegd dat het 
wenselijk is dat wij Nederlandse vrouwen 
meer en jonger kinderen krijgen. Dan voel  
ik me toch wel persoonlijk aangesproken. 
‘Dat heb ik nooit gezegd. Over het privédomein van mensen 
heb ik niets te zeggen. Wat ik wel heb opgemerkt, is dat 
mensen nu minder kinderen krijgen dan ze zouden willen. 
De zogenaamde child gap. In Nederland ligt die op gemiddeld 
0,6 procent minder kinderen dan we zouden willen. Het is 
voor ons als overheid interessant om te kijken waar dit mee 
te maken heeft en of we daar iets aan kunnen doen. Komt 
het bijvoorbeeld omdat meer kinderen niet gecombineerd 
kunnen worden met werk of omdat vrouwen het krijgen van 
kinderen steeds uitstellen? Samen met minister Ab Klink van 
Volksgezondheid ben ik bovendien aan het kijken of we de 
medische gevolgen van het op latere leeftijd kinderen krijgen 

onder de aandacht kunnen brengen. Daar 
willen we voorlichting over geven.’

Komt er dan een campagne: 
een slimme meid krijgt haar 
kind op tijd?
‘We zijn geen overheid die dicteert 
hoeveel en wanneer we kinderen krijgen. 
We doen niet aan geboortepolitiek.  
Kijken of en hoe we mensen op de  
hoogte kunnen brengen van medische 
risico’s wel. Bijvoorbeeld in de vorm  
van een folder.’

Een leuke maatregel 
in de Gezinsnota: het 
ouderschapsverlof wordt 
verlengd van 13 naar  
26 weken. Op dit moment  
zijn het vooral moeders  
die hier gebruik van maken. 
Gaat u zorgen dat er meer 
vaders ouderschapsverlof 
gaan opnemen?
‘Ik hoop het. Ouderschapsverlof is 
niet overdraagbaar van de vader op 
de moeder en dat blijft zo. Wat wel 
verandert, is dat het opnemen van 
ouderschapsverlof flexibeler wordt. 
Daarover ben ik met minister Hein 
Donner van Sociale Zaken in gesprek. 
Daarnaast is ouderschapsverlof nu voor 
heel veel mensen onbetaald. Ook dat gaat 
veranderen. Het wordt losgekoppeld van 
de levensloopregeling, zodat iedereen 
uiteindelijk een fiscale tegemoetkoming 
van vijftig procent van het minimum- 
loon krijgt.’

Maar juist veel mannen werken in sectoren 
waar de bedrijfscultuur het niet toelaat om 
ouderschapsverlof op te nemen. Kunt u daar 
ook iets aan doen?
‘Ik ben het met je eens dat in veel bedrijven de knop nog 
om moet, maar ik denk dat het in het eigen belang is van 
een bedrijf om een gezinsvriendelijk personeelsbeleid te 
hebben. Als je als werkgever je personeel in staat stelt om 
hun werk goed te kunnen combineren met een gezin, dan 
weet ik zeker dat jonge, hoogopgeleide mensen graag voor je 
willen werken. Denk aan flexibele roosters, schooltijdbanen, 
thuiswerkplekken, parttime kunnen werken en duobanen op 
álle niveaus. Ik denk dat een gezinsvriendelijk personeels-
beleid zichzelf terugbetaalt. Vroeg of laat komen werkgevers 
zichzelf tegen, maar de knop moet hoe dan ook om. 
Natuurlijk is het wel zo dat dit niet in alle sectoren mogelijk 
is. Maar er valt heel veel winst te behalen.’

En als ik als jonge ouder op uw ministerie 
ga werken, kan ik dat dan goed combineren 
met mijn gezin?
‘We zijn een programmaministerie. Dat betekent dat mijn 
mensen werken op verschillende andere ministeries. Hoe de 
regels daar precies zijn, durf ik niet te zeggen. Maar ik hoor 
regelmatig collega’s zeggen dat ze er een dag of dagdeel niet 
zijn omdat ze een zorgdag hebben. Ook in de hoge functies!’ 

Zou u niet het ultieme voorbeeld geven als u 
ook een papadag op zou nemen?
‘Dat kan helaas niet. Op Kamerdagen moet ik aanwezig zijn 
en op vrijdag is er ministerraad. Zondag is mijn papadag.  
Dan blijft mijn tas dicht en gaat de telefoon uit. Tenzij er  
een crisis is.’

Hoe heeft u zelf werk en gezin gecombineerd 
toen uw kinderen nog jong waren? 
‘Mijn vrouw is arts en toen onze kinderen jong waren, 
is zij minder gaan werken. Daarnaast hadden we een 
goed netwerk om ons heen. Dat ouders zoeken naar een 
gezonde balans tussen werk en privé herken ik zeer. Ik 
ben bevoorrecht geweest. In de tijd dat mijn kinderen nog 
echt jong waren was ik directeur van het wetenschappelijk 
instituut van mijn partij. Ik was toen min of meer mijn eigen 
baas en kon twee dagen in de week thuiswerken. Toen ik 
Kamerlid werd, was dat lastiger, maar ik probeerde om de 
week op maandag en vrijdag thuis te zijn. Het gebeurde dan 

wel dat ik ook kinderen uit de buurt moest opvangen, en dat 
gebeurde ook andersom. Maar de Kamer ging altijd voor. Om 
die reden zijn we ook verhuisd van Nunspeet naar Woerden, 
dat is toch een stuk dichter bij Den Haag. 

En als de kinderen nu ’s avonds vragen over 
wiskunde hebben?
‘Dan moeten ze bij mijn vrouw zijn, want zij is van de bèta-
vakken. Ik ben meer een alfaman, dus bij talen help ik ze wel. 
Het komt toch wel vaak op de weekenden neer, maar als ik 
ze kan helpen, zal ik dat niet nalaten, ook al ben ik zelf druk. 
Ik werk dan liever ’s nachts een uurtje langer door.’

Als minister heeft u een erg drukke baan. 
Bent u de vader die op zondag het vlees 
snijdt of is uw rol groter? 
‘Als minister lukt het niet meer om een dag in de week thuis 
te werken, maar ik trek wel mijn grenzen. Mijn secretaresse 
weet dat ik maximaal twee van de vier zaterdagen per maand 
werk. Als er al twee volgeboekt zijn, dan zijn de andere 
zaterdagen voor het gezin. En ik werk nooit op zondag, 
dat is out of the question. Dan is er tijd voor kerk en gezin. 
Op zaterdag doe ik vaak de boodschappen samen met 
mijn kinderen. Mensen verbazen zich daarover, maar dat 
moet toch ook gebeuren? En ik vind het ook leuk. Net als 
kijken bij voetbalwedstrijden van een van mijn dochters of 
turnwedstrijden van de kleintjes. Dat vinden ze geweldig  
en ik ook. Soms ben ik even geen minister maar gewoon  
een vader.’ ■ 

Wie is André Rouvoet?
Andre Rouvoet (46) is getrouwd en vader van 

Arjen, Rianne, Marieke, Lydia en Emma. Hij 

woont in Woerden en zijn vrouw Liesbeth werkt 

als consultatiebureau-arts. Rouvoet begon 

zijn politieke loopbaan in 1994 als lid van de 

Tweede Kamer voor de Reformatorische Politieke 

Federatie (RPF). In 2001 werd dit de ChristenUnie 

toen de RPF een samenwerking aanging met het 

Gereformeerd Politiek Verbond. In 2002 werd 

Rouvoet voorzitter van de fractie in de Tweede 

Kamer en sinds 2007 is hij de allereerste minister 

voor Jeugd en Gezin ooit en is hij vice-premier. 

De Gezinsnota: 
Dit betekent het voor jou!
-  Uitbreiding ouderschapsverlof van 13 naar  

26 weken met 50% minimumloon (per 1-1-2009)
-  Het kabinet kijkt naar flexibilisering van 

arbeidstijden
- Werkgevers moeten kindvriendelijker worden
-  Invoering kindgebonden budget van € 994  

i.p.v. kindertoeslag (in 2010 wordt het meer)
-  Ontheffing sollicitatieplicht ouders met kinderen 

onder de 5 jaar
-  Afschaffing flitsscheiding voor echtparen met 

kinderen
-  Bij scheiding verplicht opstellen van ouder-

schapsplan
-  In 2009 is aangepast voorlichtingsmateriaal  

over echtscheidingen voor ouders beschikbaar
-  Musea vrij toegankelijk voor kinderen tot en  

met 12 jaar
-  In 2011 moet in elke gemeente een Centrum 

voor Jeugd en Gezin zijn waar je onder meer 
terecht kunt voor opvoedadvies

- Jaarlijkse Dag van het Gezin op 15 mei Te
ks

T:
 B

Ri
G

ie
T 

Bl
u

iM
in

c
k,

 F
o

To
G

RA
Fi

e:
 Y

v
eT

Te
 W

o
lT

eR
in

c
k

‘Ik werk nooit  
op zondag, dat is  
out of the question’
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