


Ik ben trots op Nederland. Met elkaar 

hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om

Nederland nog mooier te maken voor de

komende generaties aan wie we het land

straks door zullen geven. Een welvarend

land, een land dat zekerheid biedt en vooral

een land dat zich kenmerkt door onderling

respect. Waarin we innovatiever, schoner en

duurzamer te werk gaan. Een land waarin

iedereen meedoet. Voor elkaar. Dat is 

de toekomst waar ik voor kies. Om dat te 

realiseren, vraag ik uw steun. 

Jan Peter Balkenende 



Familieportret. Een van die 

geluksmomenten die je zo voor

altijd wilt vasthouden. 

Het gezin is een kleine versie van

de samenleving. De basis, de plek

van waaruit kinderen de wereld

leren verkennen. Vertrouwd en 

veilig. Daar begint de toekomst. 

Een gezin betekent regelen en 

zorgen, maar vooral aandacht

hebben voor elkaar. De toekomst

van Nederland groeit er op.

Hier krijgen kinderen de 

waarden en normen van de

maatschappij mee. Daarom

moeten wij zuinig zijn op het

gezin. Het gezin krijgt bij ons alle

kansen en de ruimte om eigen

keuzes te maken. Financieel,

maar ook door de grotere

mogelijkheden om opvoeding

en werk te combineren. 

Het CDA wil:

- meer financiële keuzevrijheid in kinderopvang

en om loopbaan tijdelijk te onderbreken

- extra geld voor kinderbijslag en kindertoeslag

- extra geld voor huurtoeslag

- gezonder eten en sport stimuleren, en tegelijk

drugs, alcohol en tabak strenger aanpakken

- centra voor Jeugd en Gezin die

opvoedingsvragen beantwoorden

- een fonds dat startende gezinnen op de

woningmarkt kan steunen

Kies voor toekomst. Kies voor elkaar.

Thuis



Het CDA wil:

- verplichte maatschappelijke stage voor scholieren

-  een leerwerkplicht voor iedereen tot 27 jaar

- een vrijwilligersvergoeding

- extra geld voor sportclubs

- kernwaarden van de samenleving op

scholen behandelen

- betaalbare zorg, en de no claim afschaffen

- meer geld voor verpleeghuizen

- opvoedingsinternaten

- extra geld voor politie en justitie

Kies voor toekomst. Kies voor elkaar.

In een wereld die razendsnel

verandert is er behoefte aan

gemeenschapszin. Onderlinge

betrokkenheid is de beste 

garantie voor de toekomst in

een land waar verschillende 

culturen samenleven. We hebben

respect voor elkaar en zijn 

duidelijk in wat wel en wat niet

kan. We willen kansen bieden,

maar ook grenzen stellen.

Als iedereen helpt om voor de omgeving en elkaar te zorgen, wordt het

steeds mooier en veiliger in ons land. Vaak willen we wel helpen, maar 

durven we niet goed. We willen weer met elkaar samenleven, en niet

langs elkaar heen. Als we ons veiliger voelen, komt er meer ruimte voor

verder kijken, meedenken en daar ook naar handelen. Iets wat je niet

vroeg genoeg kunt leren. 

Respect



Het CDA wil:

- extra geld voor voorschoolse les voor 

kinderen met taalachterstand

- investeren in docenten, meer loon in

achterstandsgebieden

- eerherstel van het beroepsonderwijs

- geen verhoging collegegelden

- geld voor banen op minimumloonniveau

- meer mensen tussen de 60 en 65 aan het werk

- geen aantasting AOW

- geen beperking hypotheekrenteaftrek

Kies voor toekomst. Kies voor elkaar.

Je mag uit het leven halen wat 

erin zit. Ook al ben je de 55 of 60 

al gepasseerd, je staat nog midden 

in het leven. Je levenservaring is

van onschatbare waarde voor de

samenleving. En omdat je nooit te

oud om te leren bent, mag er in 

je geïnvesteerd worden.  

De krapte op de arbeidsmarkt

biedt kansen. Iedereen is nodig

voor de welvaart van Nederland.

We gaan investeren in scholing

en arbeidsbemiddeling om 

kansen te creëren voor oudere

werknemers, vrouwen, jongeren,

nieuwkomers en gedeeltelijk

arbeidsongeschikten. Iedereen

heeft recht op inkomen, op werk

en op een onbedreigde AOW. 

Meedoen



Teveel regels verstikken de

samenleving. Op dit vlak kan de

overheid nog veel verbeteren.

Zowel lokaal als landelijk. In de

zorg en het onderwijs gaat nog

steeds teveel tijd verloren aan

bureaucratie. Meer ruimte en

minder controle. Het lijkt ver

weg, maar we willen er keihard

aan werken. 

Een droom die werkelijkheid wordt. Speelruimte. Om onderwijs, zorg,

maar bijvoorbeeld ook bouwprojecten op een andere manier in te richten.

Minder regels en minder rompslomp. Een klantgerichte overheid, die

helpt in plaats van hindert. Vertrouwen op het vakmanschap en de 

creativiteit die in de samenleving aanwezig zijn. 

Het CDA wil:

- verder snijden in overbodige regels 

- dat scholen voldoen aan eindtermen, waarbij

ze het ‘hoe’ zelf invullen

- minder regelgeving, door minder ambtenaren:

een kleinere overheid

- keuzemogelijkheid bevorderen met 

persoonsgebonden budget in de zorg en 

leerrechten in hoger onderwijs

-  gratis schoolboeken voor leerlingen in 

het voortgezet onderwijs

Kies voor toekomst. Kies voor elkaar.

Ruimte



De oplossing voor duurzaamheid 

en schone energie zou wel eens uit

Nederland vandaan kunnen komen.

Want we zitten niet stil. 

We denken, ontwikkelen en doen.

Een uitvinding van iets kleins kan

immers grote gevolgen hebben. 

We hebben het in huis!

Ons land heeft de toekomst. 

En houdt die ook. Daarom gaan

we investeren in innovatie en

kennis. Zodat we erop kunnen

vertrouwen dat ons land op

eigen kracht blijft meetellen. 

En bij de kopgroep van Europa

hoort. Onze aandacht gaat uit

naar de exportmarkten: 

duurzaamheid, schone energie,

innovatieve zorg. Voor een

gezonde, duurzame economie. 

Het CDA wil:

- investeringen in innovatie, onderzoek

en ontwikkeling

- snelle omschakeling van gebruik fossiele

energie naar duurzame energie

- een 40-urige werkweek voor wie wil en kan, 

uiteraard met extra loon

- het wegennet gericht uitbreiden en verbeteren

- een duurzaam energiebeleid

- een lager btw-tarief voor duurzame producten

- de kracht van land- en tuinbouw benutten

Kies voor toekomst. Kies voor elkaar.

Aan kop



Wilt u meer weten of lid worden? 

Kijk op www.cda.nl of bel (070) 342 48 88.




