PROJECTPLAN
GEZINSEFFECTRAPPORTAGE
Inleiding
GezinsPlatform.NL is in mei 209 opgericht om op landelijk niveau
de belangen van het gezin in het publieke domein te behartigen.
De vitaliteit van gezinnen is immers in hoge mate bepalend is voor
de gezondheid en toekomst van de samenleving. De kansen van
kinderen in het onderwijs hangen bijvoorbeeld af van de mate van
betrokkenheid en ondersteuning in het gezin. Uit onderzoek blijkt ook dat de kwaliteit van relaties en
gezinnen een belangrijke factor is voor het welzijn en de gezondheid van burgers. En in het kader van
discussies over vergrijzing en zorgkosten speelt het gezin een cruciale rol. Helaas staat het gezin niet
prominent op de politieke en maatschappelijke agenda. En een organisatie die zich voor de belangen
van het gezin opkomt, bestond in Nederland niet.
GezinsPlatform.NL is opgericht om het gezin een stem te geven in de samenleving en de belangen van
het gezin te vertegenwoordigen en verdedigen in politiek en media. Door een positieve kijk op het gezin
te bevorderen en beleidskeuzes die ten aanzien van het gezin worden gemaakt en de gevolgen daarvan
inzichtelijk te maken, wil GezinsPlatform.NL bijdragen aan bewustwording en beleidsbeïnvloeding.
Een van de activiteiten die GezisnPlatform.NL onderneemt om aan deze doelstelling te voldoen, is het
ontwikkelen van een gezinseffectrapportage.
Ontwikkeling gezinseffectrapportage
Het Nederlandse overheidsbeleid kent diverse effectrapportages, bijvoorbeeld t.a.v. milieu en
administratieve lasten. Aandacht voor de effecten van overheidsbeleid op gezinnen is niet of amper
voorhanden. Dit wordt mede veroorzaakt door de dominante oriëntatie op de individuele burger.
Volgens GezinsPlatform.NL worden de belangen van het gezin daardoor (soms) geweld aangedaan of
worden deze op zijn minst niet meegenomen bij de besluitvorming. Door middel van het samenstellen
en publiceren van een jaarlijkse gezinseffectrapportage beoogt GezinsPlatform.NL politici,
beleidsmakers, journalisten en het bredere publiek meer inzicht te geven in en gevoeliger te maken
voor de mate van gezinsvriendelijkheid van overheidsmaatregelen.
Drie voorbeelden van beleidstekorten en gebrekkige beeldvorming ten aanzien van het gezin, waarbij
GezinsPlatform.NL door de presentatie van de cijfers een helder beeld van de gevolgen voor het gezin
wil laten zien en een alternatief, positief geluid wil laten horen:
1. Circa 80% van de Nederlandse minderjarige kinderen (tot 16 jaar) heeft te maken met een gezin van
vader, moeder en evt. broer(s) of zus(sen). Daarnaast groeit 16% van de kinderen op in een
eenoudergezin, merendeels bij de moeder. Desondanks is er in het overheidsbeleid overmatig aandacht
voor de uitzonderingen, zoals regenbooggezinnen.
2. In ruim 400.000 gezinnen in Nederland zijn drie of meer kinderen aanwezig. Toch gaat het
overheidsbeleid uit van het standaardplaatje van een gezin met twee kinderen.
3. Door de huidige belastingregels worden eenverdieners vele malen zwaarder belast dan
tweeverdieners, wat een vrije keuze van de ouders om voor de kinderen te zorgen, in de weg staat.

Meerwaarde van de gezinseffectrapportage is ook dat de samenhang tussen het beleid van
verschillende overheden in beeld kan worden gebracht. Het Rijksbeleid ten aanzien van onderwijs,
opvang en zorg kan bijvoorbeeld de inzet van gemeenten frustreren. De effectrapportage draagt bij aan
verspreiding van innovatieve oplossingen die kunnen ontstaan door de verkokering tussen
departementen en overheden te doorbreken.
Aanpak in zes stappen voor het ontwikkelen van een format:
1. Aan de hand van bestaande rapportages en onderzoeken wordt nagegaan welke (publieke) gegevens
en informatie reeds beschikbaar zijn over gezinnen – bijvoorbeeld bij CBS, SCP, CPB, NIBUD e.a., maar
nog niet bijeengebracht worden in één samenhangende rapportage.
2. Zijn er goede voorbeelden van gezinsrapportages uit andere landen beschikbaar, al dan niet volledig?
Welke onderdelen daarvan zijn bruikbaar/inspirerend voor de Nederlandse gezinseffectrapportage?
3. Identificatie van belangrijke lacunes in de bestaande beschikbare informatie over het gezin in
Nederland.
4. Gegevens voor de geselecteerde lacunes op een kosteneffectieve manier verzamelen, waarbij zoveel
mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande onderzoeken en evt. aanvullingen daarop door middel
van bewerking van gegevens. Zo nodig worden extra gegevens verzameld door middel van een eigen
veldonderzoek dan wel door middel van een gerichte opdracht aan het NIPO of een andere
gerenommeerde opinieonderzoeker.
5. Samenstelling, check en review van de (concept)gezinseffectrapportage.
6. Publicatie van de gezinseffectrapportage. Aanbieding aan de minister-president.
Tijdpad ontwikkeling 1e en 2e Gezinsmonitor.NL
2021 Start
2022 Publicatie 1e
GezinsmonitorNL
GezinsmonitorNL
Q1
fondswerving
Stap 3
Q2
Werving onderzoeker
Stap 4
Q3
Stap 1
Stap 5
Q4
Stap 2
Stap 6

2023 Publicatie 2e
GezinsmonitorNL
Update en uitbreiding
Stap 4 (bis)
Stap 5 (bis)
Stap 6 (bis)

In de periode 2021-2023 ontwikkelt de Stichting een aanpak voor fondswerving t.b.v. zelfstandige
financiering van de gezinseffectrapportage, te realiseren vanaf 2024.

Benodigd budget 2021 - 2023

Waar mogelijk worden de kosten van organisatie en publicaties laag gehouden door te werken
met vrijwilligers en het werven van fondsen voor specifieke middelen en bijeenkomsten.
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