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Sociaal Europa = gezinsvriendelijk Europa

Kinderen en gezinnen zijn belangrijke toetssteen op 
alle domeinen van het beleid 

Gezinsbond pleit voor toepassing van een kindnorm
op alle beleidsdomeinen: 
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Paginas/
Kindnorm.aspx 



Actieplan voor de Sociale Pijler heeft oog voor 
gezinnen

Europese Commissie zet kinderen en jongeren ook in de 
focus binnen het actieplan: 
• Kinderrechtenstrategie
• Kindgarantie
• Combinatie werk-gezin
• Inclusie
• Jeugdgarantie
• …



Sociaal scorebord met concrete 
doelstellingen binnen Europees Semester is 
een grote meerwaarde



Aandachtspunten voor België en Vlaanderen

• gratis basisgezondheidszorg
• toegang betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang
• armoedebestrijding, zeker bij kinderen (want toename!)
• toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting
• gelijke kansen in het onderwijs
• vroegtijdig schoolverlaten verminderen
• verhogen digitale skills bij iedereen



Aandachtspunten voor België en Vlaanderen

• meer mensen uit kansengroepen aan het werk (ook personen met 
migratieachtergrond of met een beperking) 

• kwaliteitsvol werk (ook aandacht voor combinatie werk-gezin in àlle jobs)
• hogere vergoeding (minimumloon) verlofstelsels om toegankelijkheid te 

verhogen
• gezinsverloven voor alle statuten (ook zelfstandigen, werklozen, precaire 

arbeid, tijdelijke jobs) 
• Voldoende diensten zodat mantelzorg geen plicht maar keuze is
• ….



Enkele concrete voorbeelden mbt
combinatie werk- gezin



verlofstelsels

Ø garantie pensioenopbouw en terugkeer naar de job van hij/zij die erin 
stapt

Ø uitbreiding v moederschapsrust en ouderschapsverlof nodig
Ø uitbreiding ouderschapsverlof en geboorteverlof naar alle statuten
Ø d.m.v. vaderbonus opname door vaders stimuleren
Ø alleenstaanden extra periode
Ø betere vergoeding, voor de Gezinsbond tenminste minimumloon



kinderopvang en collectieve diensten

Ø voldoende opvang en thuiszorg voor alle leeftijden (kinderen, personen 
met een handicap, bejaarden…)

Ø betaalbaar, kwaliteitsvol en toegankelijk voor iedereen (nu nog niet het 
geval!)

Ø Behoud quotum alleenstaanden en kwetsbare gezinnen in de IKT-
opvang, uitbreiding IKT-opvang, sociale functie stimuleren..

Ook andere doelen zijn nog lang niet bereikt, er moet veel meer 
geïnvesteerd worden



gezinsvriendelijke werkvloer

Ø meer gezinsvriendelijke banen, waarin gezinstijd gegarandeerd is 
Ø impliceert grenzen aan de flexibiliteit op vraag van de werkgever
Ø bestaande overlegorganen of orgaan benoemen die dialoog aangaan binnen 

bedrijf

gezinsvriendelijke activering

Ø in alle omstandigheden rekeninghouden met de gezinssituatie
Ø ook voor wie geactiveerd wordt het recht op voldoende gezinstijd erkennen
Ø kinderopvang voorzien voor wie werk zoekt of opleiding volgt



Sociale zekerheid: behoud vangnet voor wie niet of niet voltijds werkt(e)
Ø voldoende hoge uitkeringen
Ø behoud gezinspensioen
Ø Beperkte gelijkstelling voor pensioen van periodes van zorg
Ø Verlenging overlevingsuitkering voor wie jonge kinderen heeft


