‘De stem voor het gezin’
Van de 2.6 miljoen huishoudens met kinderen
groeit 80% van hen op in een gezin met een vader
en een moeder. Het is daarom verbazingwekkend dat
deze grote en belangrijke groep nauwelijks tot niet vertegenwoordigd wordt in de politiek of een stem heeft in
de media en maatschappij.
Het GezinsPlatform.NL komt op voor een bredere
erkenning van het belang dat kinderen opgroeien door
hun vader en moeder en ook voor de waarde die stabiele gezinnen hebben voor het goed functioneren van
de samenleving.
Daarnaast roept het platform op tot een royaal respect
voor het recht van ouders om hun kinderen op te
voeden en onderwijs te (laten) geven op grond van de
levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging.
GezinsPlatform.NL brengt organisaties bij elkaar die
willen opkomen voor het belang van het gezin. Het
signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor de
positie van het gezin en attendeert anderen daarop of
vraagt hiervoor aandacht via de media. Tevens zet het
platform zich in voor belangenbehartiging bij politici en
beleidsmakers.

‘Het gezin verdient meer
aandacht in media,
samenleving en politiek.
Ik steun daarom het
GezinsPlatform.NL van harte!’
Kees van der Staaij, SGP

‘Het gezin heeft een
duidelijke stem nodig in
onze samenleving. Ik draag
het GezinsPlatform.NL een
warm hart toe’
Jaco Geurts, CDA

Word sponsor of donateur!
Word sponsor of donateur voor een
zelf te kiezen bedrag! Zie hiervoor onze
website: www.gezinsplatform.nl
Rekening nummer: NL15 RABO 0342070673
Vragen: info@gezinsplatform.nl

Waar zetten we ons voor in:
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Het benoemen in het
maatschappelijk debat en
de media van de positieve
rol van het gezin in de
ontwikkeling van het kind

Jaarlijkse rapportage van
de ‘staat van het gezin’,
een gezinsrapportage
voor beleidsmakers,
politici en media

Het laten toetsen van
de effecten van nieuwe
wet- en regelgeving
op gezinnen, ook van
gezinnen met meer
dan twee kinderen
(400.000 huishoudens)

Het volgen van en
inspelen op actuele
ontwikkelingen die
van invloed zijn op
het gezin

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Yvonne Koopman-Snep (voorzitter)
Job van Beek (secretaris)
Gerdien Lassche-van Grol (penningmeester)
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Een minister
(met voldoende
bevoegdheden)
voor het gezin

Het handhaven
van maximaal
twee juridische
ouders per kind

Het stimuleren
van activiteiten die
gezinnen inspireren
en ondersteunen.
Het is elk jaar de
Internationale Dag van
het Gezin
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Het opnemen
van relatie- en
gezinstherapie in
het basispakket

Een gezinsvriendelijk
belastingklimaat, waarin
de ouderlijke zorg voor
kinderen en mantelzorg
worden gestimuleerd in
plaats van ontmoedigd
De bestrijding
van ongewenste
confrontatie van
minderjarigen met
porno

