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verzorgen
Als elke mens van tel is, dan zeker zij die ziek of zwak zijn, die minder of 
geen kansen krijgen, die met een handicap een eigen plaats moeten 
afdwingen.

Samen zorg dragen betekent niemand achterlaten. Slechts een 
samenleving die volle aandacht heeft voor de zwaksten, kan zeggen 
aandacht te hebben voor allen. Zorg met een groot hart en efficiënte 
verantwoordelijkheid.  

Dit betekent mensen zolang als mogelijk in hun vertrouwde thuis laten te 
laten wonen. Ook jongeren die een scheve schaats aantrokken. Dit is ook aan-
dacht hebben voor een kwaliteitsvolle zorg tegen betaalbare prijzen. Verzorgen 
kan ook door te investeren in het vrijwilligerswerk van mensen die luisteren naar 
wie zijn verhaal nergens kwijt kan, die mensen meenemen als die nergens geraken.  

verbinden
Niemand leeft op een eiland. Mensen zoeken mensen op. Mensen kunnen zich immers pas ten volle ont-
plooien in een leven tussen en met andere mensen. Mensen verbinden is daarom een eerste opdracht van 
de toegepaste christendemocratie. In de ideale wereld die we dromen is geen ruimte voor eenzaamheid en 
vereenzaming. Wij willen daarom mannen en vrouwen steunen die elkaars partner willen zijn en samen 
een gezin vormen. Een samenleving waar kinderen recht hebben op fijne ouders.  

Verbinden betekent ook investeren in verenigingen en initiatieven die mensen samenbrengen. Samen 
op zondag naar de jeugdbeweging, samen de kans krijgen een fuif te organiseren, uitkijkend naar de 
wekelijkse kaartnamiddag of petanqueclub, met vrienden of collega’s samen sporten, samen opko-
men voor een familie die jaren geleden hier kwam wonen maar nog geen papieren heeft, uitkijken 
naar bezoek waarop je kan rekenen.  

Verbinden betekent nooit beslissen zonder te overleggen. 

vooruitzien
Iedere dag is een bouwsteen van de toekomst. Onze blik is daarom niet alleen gericht op 
vandaag, maar ook op morgen en overmorgen. Vooruitzien is bij elke beslissing afvra-
gen of deze de toekomstige generatie niet belast. Wij zijn immers de erflaters van een 
stukje wereld waar onze kinderen en kleinkinderen de erfgenamen van zullen zijn.

Zo worden met een correct begrotingsbeleid de pensioenen van de toekomst 
veilig gesteld en voorkomt elke investeren in een duurzaam energiebeleid dat 
de economie en de gezinnen afhankelijk blijven van de fossiele, vervuilende 
brandstoffen.

versterken
Een pleidooi voor een kansensamenleving omvat niet alleen dat men kansen geeft aan 
wie arm of zwak is of aan wie niet meekan. Het betekent ook stimuleren wie vooruit wil.  

Kansen worden aangeboden, maar mensen moeten de kans krijgen ze ook te nemen.  We 
willen immers een samenleving waar niemand uit de boot moet vallen. De sterksten moeten 
wel weten dat er vooral op hen gerekend wordt om het schip op koers te houden. Daarom willen 
we wie onderneemt, en hiermee bijdraagt tot de algemene welvaart, aansporen en bijstaan. We 
streven naar gelijke kansen voor iedereen.

Met eenvoudige procedures versterken we het ondernemingsklimaat en kunnen kleine en grote onder-
nemingen, landbouwers en vrije beroepers plannen maken en bijdragen tot de welvaart van iedereen.

We versterken door te investeren in onderwijs om kinderen en jongeren kansen te geven om hun toekomst 
zelf te maken. Met een ruim aanbod aan vorming en opleiding sterken we mensen tegen werkloosheid, 
geven we mensen een kans op een nieuwe loopbaanuitdaging. We moedigen mensen aan deel te nemen 
aan het verenigingsleven want dit is een goede weg naar meer participatie en versterkt de werking van onze 
democratie. 

Daarom moet Vlaanderen ook over de noodzakelijke beleidsinstrumenten beschikken om een beleid te voeren dat 
zo dicht mogelijk bij de mensen en ondernemingen staat.
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De Vlaamse Christendemocraten vormen een politieke 
partij  van vandaag, met wortels in het verleden.

DIEp gEWOrtElD IN DE ACtuAlItEIt
Op het einde van de tweede Wereldoorlog werd 
voor iedereen duidelijk tot welke waanzin totalitaire 
regimes en ideologieën in staat bleken.  Op de puin-
hopen van die allesvernietigende oorlogsmachine 
moest een nieuwe samenleving heropgebouwd 
worden.  Wie zullen de bouwmeesters zijn,  vroegen 
enkele toonaangevende christelijke geïnspireerde 
politici zich af.  Zij legden op basis van christelijke 
waarden de fundamenten voor een moderne poli-
tieke partij die los staat van kerk en geloof. 

Vandaag is de roep naar nieuwe bouwmeesters 
groot. Op 20 jaar tijd beleefde de wereld immers 
tweemaal het failliet van een systeem. In 1989 en de 
jaren daarna viel het collectivisme met een absolute 
rol voor de staat als een kaartenhuisje in elkaar.  Sinds 
2008 is het geloof in een absolute liberale vrije markt 
nodig voor een ongebreideld kapitalisme volledig 
weg.   

Maar de wereld zal blijven veranderen en verrassen. 
De globalisering maakt dat de snelheid van de veran-
deringen ook verandert. Wat gisteren een zekerheid 
leek, wordt vandaag in vraag gesteld.

En dus opnieuw is het aan de christendemocraten 
om de hand aan de ploeg te slaan en bouwmeester 
te worden van een evenwichtige samenleving waarin 
iedereen zich thuis voelt.   

DE VlAAMSE VOlKSStrOOM
 De verkiezingen van 13 juni 2010 deden het Vlaam-
se politiek landschap op zijn fundamenten daveren. 
Onder leiding van Kamerfractieleider Servais Verher-
straeten maakte een werkgroep een analyse van deze 
verkiezingsnederlaag en formuleerde aanbevelingen. 
 

De ruggegraat van de Vlaamse christendemocraten 
is nog sterk. In de Vlaamse regering draagt de mi-
nister-president samen met de CD&V-ministers be-
langrijke verantwoordelijkheden en in ruim 80% van 
de Vlaamse gemeenten zijn CD&V schepenen actief. 
Meer dan de helft van de burgemeesters in Vlaan-
deren zijn Vlaamse christendemocraten. En toch, zo 
stelde het rapport Verherstraeten, staan de Vlaamse 
christendemocraten voor de uitdaging om beter aan 
te sluiten bij de Vlaamse grondstroom. 

SAMEN CHrIStENDEMOCrAtIE  
tOEpASSEN
De Christendemocratie hoort niet thuis in een boe-
kenkast. De christendemocratie moet worden toege-
past.  

Daarom gaf de Algemene Vergadering opdracht aan 
Inge Vervotte en rik torfs om onze uitgangspunten 
te actualiseren en bondig te formuleren. Beschouw 
hun verslag als een uitnodiging tot verdere reflectie.  
u vindt de tekst in deze bundel terug. 

tevens kreeg griet Smaers de opdracht om vanuit 
onze idealen en met het oog op de gemeenteraads-
verkiezingen van 2012 een proces op te starten dat 
leidt tot nog meer toegepaste christendemocratie. 
parallel hiermee toetst Koen Van den Heuvel met 
onze uitgangspunten aan de sociaal-economische 
realiteit van vandaag. De dialoog en het overleg over 
wat de christendemocraten het rijnlandmodel noe-
men loopt sinds enkele weken op vele plaatsen.

Deze publicatie wil een uitnodiging zijn om verder 
samen de christendemocratie toe te passen. Het ge-
sprek wordt verder gezet. We luisteren graag naar 
uw reacties. We nemen al uw opmerkingen ernstig.  

Wouter Beke 
Algemeen Voorzitter CD&V



EEn gEschiEdEnis van  verantwoordelijkheid nemen

August de Schryver  is van 
1945 tot 1949 de eerste 
partijvoorzitter van de 
Christelijke Volkspartij. Hij is 
een pionier in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd en in de 
samenwerking tussen Euro-
pese christendemocratische 
partijen.

Onder Gaston Eyskens, zes keer  
premier van België, haalt de CVP een 
absolute meerderheid in 1950 in Ka-
mer en Senaat. Onder zijn premier-
schap komt de eerste staatshervor-
ming tot stand en krijgt Vlaanderen 
autonomie voor taal en cultuur. Zijn 
zoon Mark loodst het land later door 
woelige tijden.

Théo Lefèvere is gedurende 
elf jaar voorzitter van de 
CVP. Vanuit de oppositie 
leidt hij in de jaren ’50 de 
schoolstrijd. Als premier van 
België (1961-1965) legt hij 
de taalgrens vast. 

Gaston Geens was de eer-
ste minister-president van 
Vlaanderen, die met zijn 
Derde Industriële Revolutie 
en Flanders Technology 
Vlaanderen zelfzeker posi-
tioneerde. Hij lanceerde de 
uitspraak: “Wij zullen moe-
ten bewijzen dat wij wat we 
zelf doen, beter doen.”

Leo Tindemans schopt het  tussen 
1974 en 1978 tweemaal tot premier 
met de slogan ‘Een nieuw elan’  en 
haalt een jaar later, bij de eerste 
rechtstreekse verkiezingen voor 
het Europees parlement, bijna een 
miljoen voorkeurstemmen. Dat is 
nog altijd een record in de Belgische 
politiek.

Wilfried Martens is 7 jaar partijvoor-
zitter en meer dan 10 jaar eerste 
minister van België. Hij is de grond-
legger van het federalisme in ons 
land. Als medestichter is hij al sinds 
1992 de voorzitter van de Europese 
Volkspartij.

Luc Van Den Brande is één 
van de voorvechters van 
meer Vlaamse zelfstandig-
heid. Hij was als minister-
president zeven jaar lang 
het politieke gezicht van 
Vlaanderen.

In de jaren ‘80 geeft de partij de absolute  
prioriteit aan sociale, economische en financiële 
problemen. Onder Wilfried Martens (1981-1985) 
worden verscheidene noodzakelijke herstelmaat-
regelen doorgevoerd, waardoor de CVp versterkt 
uit de daaropvolgende verkiezingen komt.

In januari 1968 komen de conflicten tussen 
Vlaamse studenten en de Franstalige univer-
siteit van leuven tot hun hoogtepunt. Deze 
symbolische strijd luidt ook het einde in van 
de unitaire partij CVp/pSC, die splitst in een 
zelfstandige Vlaamse en Franstalige partij.

Bijna 3 miljoen vrouwen hebben geen 
algemeen stemrecht bij de eerste 
naoorlogse parlementsverkiezingen in 
1946. Dankzij de toen gevormde CVp-
regering krijgen de Belgische vrouwen 
in 1948 volwaardige politieke rechten.
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EEn gEschiEdEnis van  verantwoordelijkheid nemen

Van 1992 tot 1999 drukt premier 
Jean-Luc Dehaene zijn stempel 
op België. Hij is de architect van 
verschillende staatshervormingen, 
zorgt met zijn besparingsbeleid 
voor de toetreding van ons land 
tot de eurozone en tekent mee 
de huidige structuren uit van de 
Europese Unie.

Als gewezen secretaris-generaal van Unizo 
maakt Kris Peeters in 2004 een opgemerkte 
entree in de politiek. Als hij 3 jaar later minis-
ter-president van de Vlaamse regering wordt, 
begint  hij met Vlaanderen In Actie (VIA), een  
ambitieuze gooi naar een internationale top-
positie voor Vlaanderen in Europa. 

Yves Leterme haalt bij de federale verkiezingen van 2007, 
na een geslaagde periode als minister-president van 
Vlaanderen, een indrukwekkende score van 800.000 voor-
keurstemmen. Twee keer wordt hij premier. Na  de val van 
de regering doordat de liberalen er de stekker uit trokken, 
leidt hij de regering in lopende zaken langsheen  de 
langste formatiegesprekken ooit. Zijn vaste hand vermijdt 
dat ons land afglijdt tijdens een zware en wereldwijde 
economische recessie.

Herman Van Rompuy is van 1988 tot 1993 
partijvoorzitter, van 1993 tot 1999 minister 
en  in 2008 en 2009 premier. Hij wordt 
vervolgens eind 2009 verkozen als de 
allereerste permanente voorzitter van de 
Europese Raad. Als President van Europa 
is hij een vertrouwenwekkend en bekwaam 
leider. Hij slaagt erin om eenheid te krijgen 
in de verscheidenheid van de 27 lidstaten.

Lid:  Het is denkbaar: mis-
schien staat over enkele jaren  
uw foto  hier. Als ledenpartij, 
biedt CD&V u alle kansen om 
u politiek te engageren.  Als 
zij het kunnen, kan u het ook!

Een ongeziene wereldwijde crisis raast in 2008 als een 
orkaan door de internationale financiële wereld. Maar in 
tijden van nood blijft CD&V verder besturen. Onder leiding 
van Yves leterme en Kris peeters worden de banken gered. 
Het daarop volgende anti-crisis-beleid wordt later door de 
OESO bestempelt als het beste ter wereld.

In 1994, een jaar na zijn economisch 
herstelplan en het Belgisch voorzit-
terschap van de Eu, tekent toenmalig 
eerste minister Jean-luc Dehaene de 
nieuwe grondwet, waarvan artikel 1 
luidt: “België is een federale staat”.

In september 2001 houdt de CVp een groot vernieu-
wingscongres in Kortrijk. De partij neemt een nieuwe 
start en gaat voortaan als CD&V door het leven. Daar-
mee zegt ze duidelijk wat ze is: christendemocratisch 
en Vlaams. CD&V is een ideeënpartij waarin de “mens” 
centraal staat en de inhoud het haalt van de vorm. 
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Jullie hebben allebei de stap 
vanuit de “buitenwereld” naar 
de politiek gezet, beiden naar 
de Vlaamse christendemocra-
ten.  Wat heeft u gecharmeerd 
in de christendemocratie?

inge vervotte: “Voor mij is over-
leg zeer belangrijk. Dat vind ik 
sterk terug in de christendemo-
cratie. Christendemocraten geven 
veel verantwoordelijkheid aan het 
middenveld, omdat ze geloven in 
subsidiariteit. Een moeilijk woord, 
maar het betekent onder méér 
dat je als overheid niet alles zelf 
doet, maar ruimte geeft aan het 
vrij initiatief, en dat dan onder-
steunt.  Als absoluut voorstander 
van het sociaal overleg, speelde 
dat voor mij een belangrijke rol in 
mijn keuze. In ons land, en vooral 
in Vlaanderen, is het vrij initiatief 
zeer succesvol: kijk naar het on-
derwijs, naar de gezondheidszorg, 
naar het beheer van de sociale ze-
kerheid.”

geloven in eigen kracht

rik torfs: “Zeer juist. Dat komt 
doordat de christendemocratie 
van het echte leven vertrekt, niet 
van abstracte theorieën. Veel poli-
tieke stromingen willen de samen-
leving in een ideologisch model 
duwen, maar zo werkt het niet. 
Christendemocraten kijken naar 
de wereld zoals hij is, en maken 
daar het beste van. Dat zie je ook 
in onze sociaal-economische aan-
pak: we zien sterkte niet als een 
zwakheid, en wie zwakker is ma-
ken we weer sterk.”

Wat zijn de grootste verdien-
sten van de christendemocra-
tie in ons land?

rik: “Niet alleen in ons land, maar 
in heel West-Europa, stond de 
christendemocratie aan de wieg 
van de sociale welvaartsstaat. Als 
je in de wereld rond kijkt, zie je dat 
men vaak voor extremen heeft 
gekozen. In Oost-Europa of China 
was dat het communisme, in de 

Angelsaksische wereld het onge-
remde kapitalisme, waarin alleen 
voor winaars een plaats is. De lan-
den met een sterke christendemo-
cratische traditie hebben echter 
een uniek alternatief ontwikkeld: 
de sociaal en ecologisch gecor-
rigeerde markteconomie. In de 
recente economische crisis heeft 
dat model zijn sterkte bewezen.”

inge: “We hebben inderdaad van-
daag in West-Europa een sociaal 
model dat anderen in de wereld 
ons benijden. Dat rijnlandmodel 
is een typisch christendemocrati-
sche verwezenlijking, zoals we ook 
in de ons omringende landen zien.  
Het is een verhaal van rechten en 
plichten. We zetten mensen aan 
om initiatief te nemen, maar de 
overheid neemt zelf het voortouw 
wanneer nodig. Een andere be-
langrijke realisatie is onze federale 
staatsstructuur. Alle grote staats-
hervormingen zijn door christen-
democraten verwezenlijkt. Dat 

toen inge vervotte en rik torfs de opdracht aanvaardden om een hedendaagse 
visie op de christendemocratie op papier te zetten, begonnen ze niet van een 
blanco blad. ze verdiepten zich in een groots verleden en zagen met fierheid 
dat het goed was. op dat sterke fundament bouwen ze nu verder aan de 
christendemocratie van de toekomst. tijd voor een gesprek met twee volbloed 
christendemocraten, over engagement, solidariteit, creativiteit en de edele kunst 
van het blijven plakken op café.
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Vlaanderen een eigen parlement 
en een eigen regering heeft, heb-
ben wij allemaal te danken aan het 
werk van onze voorgangers.”

Waaraan herkennen we een 
christendemocraat?

inge: “Ik denk niet dat christende-
mocraten meteen herkenbaar zijn 
in het straatbeeld (lacht).”

rik: “Zij blijven lang plakken in 
cafés, houden van mensen, en 
denken nooit van zichzelf dat ze 
geweldig zijn, ook niet na het nut-
tigen van enkele glazen bier of 
wijn.”

inge: “Wat ons allemaal verbindt, 
is ons engagement. Dat hoeft ze-
ker niet uitsluitend in de politiek 
te zijn. Alle christendemocraten 
die zich inzetten voor anderen en 
voor een betere samenleving, die 
hun medemens willen versterken, 
zij vormen voor mij het beeld dat 
de christendemocratie kenmerkt. 
Een christendemocraat is zich 
ervan bewust dat er meer is dan 
de eigen ‘ik’. Hij is vooruitziend en 
kijkt verder dan de waan van de 
dag.”

Is de christendemocratie meer 
dan de middenweg, tussen so-
cialisme en liberalisme?

inge: “Zeer zeker. Het socialisme 
vertrekt vanuit de absolute gelijk-
heidsgedachte, en voor liberalen is 
vrijheid het hoogste goed. Chris-
tendemocraten staan voor die 
derde kreet uit de Franse revo-
lutie: broederschap. En het maakt 
niet enkel de koppeling tussen die 
twee andere, maar staat er zelfs 
boven. Want enkel in verbonden-
heid met anderen, kan eens mens 
echt vrij en gelijk zijn.”

rik: “Ik had het niet beter kunnen 
zeggen. De ware christendemo-
craat kiest niet altijd voor win-
naars, houdt van nuance en be-
mint zijn vijanden. Dat lijkt mij alles 
behalve een middenweg. Je vindt 
onze unieke positie al terug in het 
kerstprogramma, dat verscheen 
op 25 december 1945. De basis-
gedachte was: ieder mens is uniek 
en wordt pas volledig zichzelf 
in gemeenschap. Iedereen werd 
erkend zoals zij of hij was, in zijn 
vrijheid en zijn creativiteit, maar 
tegelijk viel niemand uit de boot.” 

Hoe zou Vlaanderen er van-
daag uitzien als de christen-
democratie niet had bestaan?

rik: “Ik zie dat heel concreet. Min-
der cafés, minder culturele centra, 
zwakker onderwijs, minder zorg, 
lagere pensioenen. De ronde van 
Vlaanderen zou een gewone ker-
miskoers zijn. En de minister van 
cultuur een schepen voor feeste-
lijkheden.”

inge: “We mogen niet de arro-
gantie hebben om te beweren dat 
enkel christendemocraten hebben 
bijgedragen tot het Vlaanderen 
dat we vandaag kennen. Maar nie-
mand kan ontkennen dat we een 
belangrijke rol hebben gespeeld. 
De opgang van een achtergesteld 
gebied tot een van de welvarend-
ste regio’s van de wereld, is zeker 
een pluim die grotendeels op onze 
hoed hoort. En de manier waarop 
is ook eigen aan christendemocra-
ten: geen forse verklaring, maar in 
samenwerking met anderen zoe-
ken naar oplossingen én resulta-
ten boeken.”

Is er nog toekomst voor de 
christendemocratie in een 
ontzuilde en ontkerkelijkte sa-
menleving? 

rik: “Natuurlijk. Er zijn geen zuilen 
nodig om solidair, en geen kerken 
nodig om christen te zijn. De sa-
menleving verandert voortdurend, 
en christendemocraten moeten 
dus mee evolueren. Maar wij blij-
ven geloven in de kracht en de 
creativiteit van individuen, en in 
hun diepe zin voor solidariteit. Die 
waarden blijven overeind.”

inge: “Ik vind ook dat waarden 
een belangrijke rol moet spelen 
in onze samenleving. Zonder een 
aantal gedeelde waarden, verval-
len we in een pure bureaucratie 
waar voor elke gebeurtenis een 
regel moet bestaan. En hoe meer 
regels er zijn, des te minder men-
sen nog zelf verantwoordelijkheid 
moeten opnemen. De christende-
mocratie is broodnodig om dat 
verhaal te verdedigen.”

Wat zijn de troeven voor de 
toekomst?

inge: “In het verleden hebben 
christendemocraten al bewezen 
dat zij een antwoord kunnen bie-
den op de sociaal-economische 

en communautaire uitdagingen. 
Ik ben ervan overtuigd dat wij dat 
nog altijd kunnen. “

rik: “En dat zullen we doen met 
onze typische troeven: de moed 
om in onze eigen kracht te gelo-
ven, genuanceerd te denken en 
niemand te laten vallen in  tijden 
van populisme. Niet bang zijn. 
Niet van onszelf, niet van onze 
schaduw, niet van anderen. Zo 
moet het worden, maar zo is het 
nog niet altijd. We mogen zeker 
niet zelfgenoegzaam worden.” 

inge: “We staan niet meer alleen in 
de wereld. Europa zal een belang-
rijke rol spelen in de vormgeving 
van onze toekomst. Als overtuig-
de Europeanen en gewaardeerde 
partners moeten we daar een 
hoofdrol blijven spelen. We zitten  
goed met het rentmeesterschap, 
de gedachte dat we zorg dragen 
voor de toekomstige generaties. 
Met een goed gebracht verhaal 
over ons ‘rentmeesterschap’, heb-
ben we ook daar goede antwoor-
den. Wij gaan voor een ‘warme 
samenleving’, waar iedereen zich 
kan ontplooien en waar we zorgen 
voor zij die het nodig hebben.”

Met het oog op de gemeen-
te- en provincieraadsver-
kiezingen zoeken we goede 
kandidaten.  Wie zou zich aan-
gesproken moeten voelen?

rik: “Mensen die weten hoe het 
hart van hun stad of dorp klopt.”

inge: “Zeer juist. De christende-
mocratie steunt niet enkel op na-
tionale boegbeelden, maar vooral 
op haar lokale verbondenheid. 
geen enkele andere politieke partij 
hecht zoveel belang aan het werk 
dat gebeurt in steden en gemeen-
ten. Wie zich lokaal wil engageren, 
is eigenlijk al een christendemo-
craat, misschien zonder het zelf te 
beseffen (lacht). Een beleid, dat 
maak je elke dag samen met de 
mensen. Nauw contact is dus zeer 
belangrijk. En het is lokaal dat er 
nog persoonlijk, veelvuldig en in-
tensief contacten zijn tussen bur-
gers en politici. Iedereen die zich 
daardoor aangesproken voelt, kan 
een rol spelen bij CD&V.

rik: “Het moeten natuurlijk ook 
mensen zijn die tegen een stootje 
kunnen. politiek is niet voor wat-
jes. Maar laat dat u vooral niet af-
schrikken.”

interview
Inge Vervotte & Rik Torfs
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de 
christen- 
democratie 
van de 
toekomst

inlEiding
Op 13 juni vonden federale verkiezingen plaats. het resultaat van cd&v was 
niet goed. Meteen begon een werkgroep onder leiding van servais verher-
straeten met een evaluatie van het verlies. dit resulteerde in een analyse 
van de verkiezingsuitslag, met aanbevelingen voor de toekomst. Om 
deze aanbevelingen verder uit te werken, riep Wouter Beke verschil-
lende werkgroepen in het leven.

inge vervotte en Rik Torfs kregen de opdracht om zich te buigen 
over onze christendemocratische uitgangspunten, hen te laten 
aansluiten bij de belangrijke evoluties in de moderne samenleving 
en hen te vertalen in een eigentijds verhaal. subwerkgroepen ge-
leid door Bianca debaets, veli Yüksel en Koen van den heuvel 
besteden speciale aandacht aan de christendemocratie in de 
steden en de toekomst van het christendemocratische eco-
nomische gedachtegoed, het Rijnlandmodel. in wat volgt 
vragen wij om ook over  andere grote thema’s verder na te 
denken.

de voorbije jaren lag onze focus zeer sterk op de 
politieke actualiteit. We zijn vandaag (te) afhankelijk 
van de politieke situatie en politieke leiders, terwijl dit 
maar één facet is van een partij. Onze christende-
mocratische ideologie verdween daarbij naar de 
achtergrond. het is wenselijk dat we onze ideo-
logie actueel en helder stellen en vertalen naar 
een uniek en inspirerend verhaal.
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laat deze tekst een warme oproep zijn om het 
inhoudelijke debat binnen de partij volop te om-
armen en standpunten niet enkel te laten bepalen 
door individuele mandatarissen. de interne partij-
werking moet discussie en debat stimuleren.



De mens- en maatschappijvisie van een politieke 
partij is een kompas: je zet wel niet constant koers 
richting noorden, maar weten waar het noorden ligt 
laat toe om te weten hoe je kunt laveren en toch doel 
bereiken. Zonder dat kompas wordt een partij een 
zwalpend schip.

Maar een kompas moet af en toe opnieuw worden 
geijkt. Daarom moet een partij zich durven te her-
bronnen door haar eigen gedachtegoed kritisch on-
der de loep te nemen. Want de samenleving staat 
niet stil.

politiek lijkt vaak, misschien wel meestal, over cijfers 
en niet over dromen, over feiten en niet over ideeën 
te gaan.  En toch, hoe je met die cijfers omspringt en 
hoe je de zaken aanpakt, wordt bepaald door keuzes. 
politiek is immers ook altijd kiezen tussen verschillen-
de mogelijkheden. Die keuzes kunnen zakelijk lijken, 
maar dat zijn ze vaak allerminst. Keuzes zijn nooit 
neutraal in de politiek en politici die denken dat dit 
wel het geval is,  zijn te weinig bezig met de (verder-
gaande) gevolgen van het beleid dat zij voeren. 

Waarover het in politiek echt gaat, is het volgende: 
welk resultaat beogen we, welke samenleving willen 
we en hoe kunnen we ertoe bijdragen dat ieder mens 
zijn geluk kan zoeken? Dus, geen ‘realpolitik’ zonder 
‘Idealpolitik’. Waarachtige politiek die mensen raakt, 
begint altijd met een bewogenheid die zich omzet in 
een idee of een geheel van  ideeën. 

politici moeten daarna met deze ideeën aan de slag. 
Ze moeten ze aftoetsen bij de bevolking en nagaan 
of een oplossing wordt geboden voor de concrete 
problemen waarmee de mensen worstelen. Daar-
naast moeten politici ook draagvlak creëren. Wie zijn 
gesprekspartner echt serieus neemt, geeft hem im-
mers niet altijd gelijk, maar legt ook de eigen visie en 
de eigen ideeën op tafel. 

Er moet dus steeds een wisselwerking zijn tussen 
ideologie (visie) en wat leeft in het land. Want zon-
der ideologie en visie verandert de politicus voortdu-
rend van standpunt, wordt hij een windhaan die niet 
langer richting aangeeft maar zoekt waar de wind 
vandaan komt. Een populist, dat wordt hij, wat niet 
getuigt van liefde voor het volk, maar integendeel 
van het voornemen om de gevoelens van het volk 
voor eigen gewin aan te wenden.

politiek is dus wel degelijk gebaseerd op ideologie 
en visie. Die mogen niet worden verloochend. Men-
sen gaan partijen steeds minder vertrouwen als de 
politieke ideeën en de feitelijke praktijk steeds verder 
uit elkaar groeien.

Er zal altijd een spanning bestaan tussen de compro-
missen die bij het regeren horen en de ideologie  ver-
taald in programmapunten. Het is onze overtuiging 
dat de partij op dit vlak de doorslaggevende stem 
moet hebben, en de partijlijn moet bewaken. 

Het is niet de bedoeling om een strategie uit te te-
kenen met het oog op de volgende verkiezingen. u 
vindt hier geen lijst van concrete programmapunten 
of een tactiek om de dagelijkse politieke beslomme-
ringen aan te pakken. Wat u wel aantreft, is een po-
ging om een geactualiseerde visie van de Vlaamse 
christendemocratie te formuleren, waaraan het con-
crete handelen kan worden getoetst.

gezien de beperkte tijdspanne is wat volgt een eer-
ste aanzet, een kader. Ondanks ernstige inspannin-
gen was een uitgebreide raadpleging hierover niet 
mogelijk. Maar de voorliggende tekst zal de komen-
de weken en maanden uitgebreid worden besproken 
binnen alle geledingen van CD&V.
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Helderheid, nuance, zelfkritiek en 
paradox

De christendemocratie staat niet voor een warrig ver-
haal, maar voor duidelijke keuzes op basis van heldere 
toetsstenen. 

Deze laatsten verschillen van een gesloten ideolo-
gisch systeem, zoals het socialisme en het liberalisme 
er een aanreiken. Er bestaat immers geen alomvat-
tende christendemocratische ideologie die op elke 
concrete situatie vlekkeloos kan worden toegepast. 
Eerder gaat het om een kritische blik die niet zozeer 
bepaalt wat als duidelijk christendemocratisch kan 
worden beschouwd, dan wat het zeker niet is. toets-
stenenen zorgen voor de ontmaskering van de ont-
sporing, maar laten tegelijk ruimte voor een eigen 
verhaal, aangepast aan tijd en plaats. Hoe dan ook, 
belangrijke opties in de politiek zijn niet waardevrij of 
louter pragmatisch. Wie die gedachte ernstig neemt, 
kan niet anders dan pleiten voor een sterke partijwer-
king met een eigen, gefundeerd inzicht.

Hoe komt dat inzicht tot stand? Mensen verwachten 
van politici die dit land mee besturen dat ze hun eigen 
stem laten horen, en niet bang zijn van een loyaal en 
constructief debat. Zonder het echte gesprek en het 
herbergzame meningsverschil is geen kwaliteitsvolle 
besluitvorming mogelijk. Het gesprek wijst niet op  
onenigheid of vertwijfeling, de afwezigheid ervan wel. 

In het gedicht ‘Herfst’ uit 1954 heeft M. Vasalis het 
over ‘een orde waarin ruimte voor de chaos is’. Ver-
trouwen in de mens en zijn vermogen tot solidari-
teit maakt dat een christendemocraat dit schijnbare  
paradoxale beeld niet vreest.

We moeten met scherpe aandacht en kritische blik 
naar onszelf kijken, zonder dat ons gedachtegoed op 
zijn grondvesten davert. Een kritische blik op ons ei-
gen handelen leert ons bijvoorbeeld een onderscheid 
te maken tussen sociale rechtvaardigheid en jaloers-
heid, maar ook tussen ondernemingszin en casinoka-
pitalisme. 

De paradox scherpt de geest en belicht de oorspron-
kelijke gedachte zoals zij werkelijk is. Een voorbeeld: 
wie een origineel persoon wil navolgen is niet ori-  
gineel. Christendemocraten kopiëren dus anderen 

niet, maar denken zelf na. Een tweede voorbeeld: wie 
van mening verandert heeft niet altijd gelijk. Het is mo-
gelijk dat iemand ten onrechte zijn mening herziet. 

Diepte en oppervlak

De evidente keuze is vaak een oppervlakkige keuze 
die is gebaseerd op de uitschakeling van relevante 
variabelen. Christendemocraten kiezen niet voor het 
oppervlak, maar voor de diepte. De directe demo-
cratie van het referendum schiet tekort vanuit een 
democratisch oogpunt omdat zij de complexiteit 
van de samenleving en de nuance bij de besluitvor-
ming negeert. respect voor de zwakkeren blijkt niet 
uit medelijden alleen, maar uit de poging om ieder-
een te responsabiliseren binnen de grenzen van zijn 
mogelijkheden, waardoor hij waarachtig als persoon 
wordt erkend.

Vertrouwen en traditie

Vertrouwen betekent geloof in eigen kracht. De 
christendemocratie holt geen hypes of trends ach-
terna, praat niet na wat andere partijen al zeggen, 
maar durft een oorspronkelijke visie te ontwikkelen 
vanuit haar eigen traditie en haar blijvend vermogen 
om aandachtig te zijn voor wat mens en samenleving 
beroert.

Christendemocraten zijn niet naïef, maar wel optimis-
tisch. Ze stralen een basisvertrouwen uit in de mens 
en de cultuur. Ze zeggen dus niet dat het vroeger 
beter was. Cultureel kiest de moderne christende-
mocratie niet voor het conservatisme, maar juist voor 
vernieuwing die beter bij de krachtigste momenten 
van de traditie aansluit. Christendemocratie zweert 
niet bij het conserveren van het traditionele, maar 
ook niet bij ‘vernieuwing’ tout court, al sluit de ver-
nieuwing dan aan bij de traditie. Waar het om gaat, is 
om het authentiek levend houden en verbeteren van 
wat goed is gebleken.

Vertrouwen vertaalt zich in het geloof dat niet alleen 
wij, maar ook anderen verantwoordelijkheid voelen 
voor onze samenleving. Wij geven kansen aan de so-
ciale partners om zelf beslissingen te nemen. Wij dur-
ven vragen dat uiteenlopende sectoren uit het maat-
schappelijke leven zichzelf reguleren. Zelfregulering 

christen- 
democratische  
werkwijze

10



krijgt ons vertrouwen tot bewijs van het tegendeel.

We vertrouwen in anderen, maar de politieke wereld 
moet altijd de behoeder blijven van het algemeen 
belang.

Nabijheid
participatie en subsidiariteit zijn twee traditionele 
sleutelwoorden van het christendemocratische ge-
dachtegoed. Ze lopen het risico louter abstracte 
termen te blijven, terwijl ze heel praktische conse-
quenties hebben. We moeten steeds zoeken naar 
oplossingen die zoveel mogelijk op maat van men-
sen en hun omgeving zijn gemaakt. We onderschei-
den daarbij verschillende dimensies. 

Zo is er het niveau van de individuele mens die we 
steeds in zijn eigenheid en zijn individualiteit moe-
ten respecteren en omarmen. Dit impliceert onder 
andere een totaalrespect van de individuele (levens)
keuzes die mensen maken, zonder aarzeling of voor-
behoud. Het is dus niet voldoende ‘de mensen’ nabij 
te zijn, maar wel heel concreet mensen in hun eigen 
gedragingen te respecteren en te ondersteunen. Ver-
der is er de omgeving waarin we leven: onze straat, 
onze buurt, onze gemeente of onze stad.  grote ste-
den worstelen met andere problemen dan de kleine 
steden, en de kleine steden zijn dan weer met andere 
zaken bezig dan de gemeenten op het platteland. 
Maar de diversifi catie moet nog verder gaan. De 
geest en de sfeer van elke concrete grote stad moet 
aandachtig worden geanalyseerd en beschreven, en 
daarna leiden tot een à la carte-beleid. langs de an-
dere kant zijn er dimensies die een hele samenleving 
kunnen overspannen, zoals de opbouw van de solida-
riteit. Ook hoe we omgaan met grondrechten, zoals 
gelijkheid en de vrijheid van meningsuiting moeten 
op eenzelfde manier benaderd worden. Subsidiariteit 
veronderstelt dat een visie op het meest geschikte 
niveau worden gedefi nieerd en uitgevoerd. Daarbij 
moet elke visie natuurlijk wel uitgaan van dezelfde 
christendemocratische bouwstenen. We moeten er-
over waken dat subsidiariteit geen vluchtroute wordt 
om moeilijke beslissingen uit de weg te gaan.

Nabijheid is een leeg begrip wanneer ze niet resul-
teert in zichtbaarheid, in aanwezigheid op het ter-
rein. Door er te zijn ondersteunen politici initiatieven 
waarin mensen het beste van zichzelf geven. Daarom 

is en blijft het lokale bestuursniveau het belangrijkste 
aandachtspunt voor christendemocraten. Onze loka-
le mensen staan het dichtst bij de mensen en krijgen 
veel vertrouwen. Dit vertrouwen zet zich te weinig 
door op de hogere bestuursniveaus. Dit is een grote 
uitdaging voor de christendemocratie. 

De middenweg en de eigen 
weg

te gemakkelijk wordt de christendemocratie gezien 
als een middenweg tussen het liberalisme (individu-
ele vrijheid) en het socialisme (collectiviteit en gelijk-
heid). Dat zou immers betekenen dat christendemo-
craten een beetje vrij zijn (liberté) en een beetje gelijk 
(égalité). Dat is dan gerekend zonder dan de broe-
derlijkheid (fraternité) die een volkomen eigen rich-
ting is, en geen verzachte combinatie van de twee 
andere stromingen. Het is trouwens in de broederlijk-
heid dat de schijnbare tegenstelling tussen vrijheid 
en gelijkheid wordt opgeheven.

Ambitie en de blik op de 
toekomst
Al te vaak wordt de christendemocratie vereenzel-
vigd met puur beheer en het behoud van de status 
quo. Dit is één van de gevolgen van het lange rege-
ren, maar mag niet doen vergeten dat christende-
mocraten van nature ambitieus zijn. Ambitieus voor 
de mens en voor de samenleving. Het Vlaanderen 
van vandaag is gebouwd uit de puinhopen van de 
tweede Wereldoorlog. Wat opvalt aan de christen-
democratie in die tijd, is haar ongeloofl ijk dynamisme 
en grote creativiteit. Met het kerstprogramma wordt 
een plan uitgetekend om op de puinen van de groot-
ste verschrikking uit onze vaderlandse geschiedenis, 
een bloeiende economie en een uitgebreide sociale 
welvaartstaat te bouwen. Beide verwezenlijkingen 
waren toen allesbehalve evident. 

Ook vandaag kan de christendemocratie er in slagen 
om ambitieuze projecten uit te tekenen. We vertrek-
ken daarbij niet van een wit blad, maar werken ver-
der op hetgeen door onze ouders en grootouders is 
uitgebouwd. Het is echter wel ons streefdoel om de 
wereld die we hebben geërfd steeds beter te maken. 
We doen vandaag dus aan politiek met onze blik 
steeds op de toekomst gericht.

Onze visie op mens en samenleving be-
paalt niet enkel onze inhoudelijke stand-
punten, maar ook de manier waarop we aan 
politiek doen en tot die standpunten komen.
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 politiek en ethiek

De verhouding tussen politiek en ethiek is een dub-
bel vraagstuk. De politiek moet ethische dossiers be-
handelen. Maar er is ook de ethiek van de politiek.

Vele politici streven ernaar hun politieke activiteit 
ethisch te inspireren. geen ideologie of politieke leer 
mag op dit vlak een monopolie opeisen of nastre-
ven. Zeker van christendemocraten mag worden ver-
wacht dat ze hoge ethische doelstellingen voor hun 
politieke handelen verlangen.  tegelijk mag een poli-
tieke ethiek geen individuele moraal opleggen.

Niettegenstaande de goede bedoelingen en de op-
rechtheid van vele politici, staat het vertrouwen van 
de bevolking in de politici op een laag peil. Zulks 
draagt allerminst bij tot een opbouwend maatschap-
pelijk klimaat. Daarom is een debat over ethiek in de 
politiek nuttig, te beginnen binnen de eigen politieke 
familie. Het debat moet meer in het bijzonder be-
trekking hebben op belangenvermenging: over de 
risico’s dat een mandataris of zijn familie persoon-
lijk voordeel halen uit zijn beslissingsmacht en uit de 
bevoorrechte informatie waarover hij beschikt. Ook 
andere onderwerpen, zoals schijnkandidaturen en 
het cumuleren van verschillende politieke functies, 
moeten aan bod komen. We zouden daarbij ook de 
moed moeten hebben om de regels die we onszelf 
in tempore non suspecto opleggen, toe te passen 
wanneer dit aan de orde is. Wanneer onze statuten 
bijvoorbeeld regels in dit verband bevatten, onder-
graven we onze eigen geloofwaardigheid wanneer 
we deze regels steeds opzij zetten omwille van elec-
torale motieven of korte-termijn politieke winst.

politieke communicatie die geen respect toont voor 
de tegenstrever past niet binnen onze ethische op-
vattingen. Door agressiviteit te weren uit hun com-
municatie, kunnen politici een voorbeeldfunctie 
uitoefenen in het maatschappelijke verkeer. De ver-
mindering van geweld, waar dan ook, is een belang-
rijke doelstelling.

Ethische standpunten zullen geregeld door maat-
schappelijke en technologische vernieuwingen in 
vraag worden gesteld. De vertaling ervan in regel-
geving evenzeer. We mogen het debat daarover dan 
ook nooit als definitief afgerond beschouwen. Daar-
bij denken we aan levensbegin, ziekte en zorg, en  
levenseinde, maar ook aan minder voor de hand lig-
gende thema’s zoals openbaredienstverplichtingen, 
belastingen of verkeersregels. 

christendemocratie  van de toekomst

 De solidaire mens

Een verworvenheid van het personalisme is de 
West-Europese welvaartstaat: de synthese tussen 
de markteconomie en ingrijpende solidariteitsme-
chanismen, waarvan de sociale zekerheid de meest 
invloedrijke factor is. Om de welvaartstaat concreet 
gestalte te geven, zijn sociaal kapitaal en sociale co-
hesie van groot belang.

Maar de door de overheid georganiseerde  
solidariteit, zoals de sociale zekerheid, lijkt meer en 
meer een vanzelfsprekendheid, en niet meer het re-
sultaat van een gedragen voluntarisme, van een keu-
ze door de gemeenschap. Er dreigt ook vervreem-
ding en erosie van het maatschappelijk draagvlak. 
Sommige mensen zien sociale zekerheid als een 
belasting, waarvoor ze geen of weinig return krijgen. 
Dat leidt ertoe dat sommigen zich aan de solidariteit 
proberen te onttrekken. Ze proberen zoveel mogelijk 
uit het systeem te halen en tegelijk zo weinig moge-
lijk bij te dragen (vb. via zwart werk, fiscale fraude 
of beroep op schijnzelfstandigheid). Wie een beroep 
doet op die solidariteit, of op overheidsdienstver-
lening, heeft weinig zicht op de kost ervan, op de 
inspanningen  die van anderen worden gevraagd. 
Het is belangrijk de mechanismen die de solidariteit 
schragen transparant te maken. Solidariteit moet er 
niet alleen zijn, we moeten onszelf ook solidair (le-
ren) voelen. Soms moet solidariteit, wanneer ze niet 
spontaan te voorschijn treedt,  worden opgelegd. 
Maar ook dan moet de overheid in staat zijn uit te 
leggen waarom zij er een beroep op doet. Alleen zo 
raken mensen overtuigd van de noodzaak ervan, ook 
diep in hun hart.

Hoe dan ook, van de keuze voor de West-Europese 
welvaartstaat stappen wij niet af. Maar om deze wel-
vaartstaat overeind te houden, moeten wij genuan-
ceerd durven denken, en keuzes durven maken voor 
wat essentieel is, ten koste van wat minder belang 
heeft. Wij moeten des te meer solidair zijn naarmate 
het voorwerp van onze solidariteit belangrijker is. Zo 
is leven en dood van groter gewicht dan pensioen 
en werk, en pensioen en werk primeren op sociale 
huisvestiging voor mensen uit de middenklasse. Een 
voorbeeld. Jaarlijks stijgt de levensduur, wat zonder 
meer een positieve ontwikkeling is. Maar aan deze 
langere levensduur zijn consequenties verbonden. 
Mensen kunnen niet tegelijk vroeg met pensioen 
gaan en veel langer hun levensstandaard behouden 
dan voorheen. 

Verder moeten wij eerder solidair zijn met zwakkeren 
dan met sterkeren. Essentieel is in ieder geval dat ook 
vanuit de overheid kwetsbare mensen gemotiveerd 
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christendemocratie  van de toekomst

worden om een eigen levensproject te ontwikkelen 
en waar te maken. Essentieel is eveneens dat ieder-
een zich ook moet inzetten voor de solidariteit, zo-
wel sterken als zwakken. Natuurlijk dragen de sterk-
ste schouders de zwaarste lasten, maar van iedereen 
mag gevraagd worden dat hij of zij een inspanning 
zou leveren.

Kenmerkend voor het personalisme, is dat het de 
opdracht van solidariteit niet exclusief toevertrouwt 
aan de overheid. Daarvoor is solidariteit een veel te 
omvattende, en vaak ook een veel te persoonlijke, 
opdracht. We moeten kunnen rekenen op solidair 
gedrag binnen families, de buurt, onder collega’s, 
tussen lotgenoten. 

In de organisatie van de samenleving, van de ar-
beidsmarkt, van buurten, dorpen en steden, moet 
daar ruimte voor zijn. Nieuwe communicatiemoge-
lijkheden en netwerken, ook elektronische, kunnen in 
dit verband andere perspectieven openen. De over-
heid moet de taken van al die solidaire netwerken 
niet overnemen, laat staan verstikken. Ze moet wel 
bijzondere aandacht hebben voor wie, om welke re-
den dan ook, niet of nauwelijks op dergelijke netwer-
ken kan rekenen.

Belangrijk in de huidige maatschappelijke context is 
eveneens de vaststelling dat de verschillende dimen-
sies van solidariteit soms op gespannen voet met el-
kaar kunnen komen te staan. langs de ene kant is 
er de solidariteit tussen mensen die vandaag deel 
uitmaken van onze Vlaamse en Belgische samenle-
ving. Daartegenover staat dat er ook een soort van 
intergenerationele en internationale solidariteit moet 
bestaan. De huidige generaties hebben de plicht om 
de solidariteitsmechanismen die vandaag bestaan, in 
stand te houden en het voortbestaan ervan te verze-
keren, zodat ook de volgende generaties de vruch-
ten zouden kunnen plukken. We hebben bovendien 
niet het recht om de welvaart enkel binnen onze ei-
gen gemeenschap te verdelen en andere mensen, 
die in andere werelddelen leven, daarbij volledig in 
de steek te laten. Deze verschillende dimensies van 
solidariteit moeten allemaal gerespecteerd worden, 
hetgeen soms kan leiden tot moeilijke keuzes. uitein-
delijk moeten ze elkaar in evenwicht houden en moet 
er steeds voor worden gezorgd dat een keuze die de 
ene dimensie van solidariteit ten goede komt de an-
dere dimensie niet ondergraaft.  

 Normen en waarden.   
 respect, gesprek en overleg

Als solidariteit geen blind mechanisme is, maar daad-
werkelijk wordt aangevoeld en beoefend door ge-
emancipeerde mensen, bestaat de kans dat waarden 
die mensen vrijwillig met elkaar delen als belangrij-
ker ervaren worden dan normen die door de over-
heid worden opgelegd. Nogmaals, normen zijn soms 
noodzakelijk, maar het blijft te verkiezen dat een 
doorgedreven gedeeld waardegevoel de nood aan 
steeds meer normen doet afnemen.

Merkwaardig hierbij is dat normen niet alleen minder 
prettig zijn dan waarden, maar ook duurder. Een sa-
menleving die er in slaagt haar burgers een gemeen-
schappelijk waardepatroon te laten delen, doet daar-
mee aan besparingen. De politie en de gevangenis 
kosten veel geld. In die zin kan het aanvoelen en be-
leven van solidariteit maatschappelijke baten opleve-
ren en overheidskosten drukken.

gedeelde waarden of een gemeenschappelijk waar-
depatroon, komen niet toevallig tot stand. Zij vergen 
gesprekken en debatten, spreken en luisteren, waar-
bij oprecht respect geen overtuigingen toedekt.

De neergang van de ideologieën leidde de voor-
bije decennia tot een schijnbare verzakelijking van 
het politieke besluitvormingsproces. gesprekken 
die niet tot een exact meetbare conclusie voerden,  
leken zinloos. Alsof alle maatschappelijke problemen 
technisch waren, en alsof de ene opvatting niet beter 
zou zijn dan de andere, ook al zijn er voor de andere 
goede argumenten aan te dragen. Wij willen genoeg 
ruimte voor een waarachtig maatschappelijk debat, 
dat niet alle standpunten relativeert en waarbij de in-
spiratie aan het zakelijke voorafgaat.

Het echte gesprek dat over ‘smaken en kleuren’ gaat, 
en dat langs lijnen van geleidelijkheid tot een hiërar-
chie in de gedachten leidt, vormt de basis voor een 
politieke cultuur waarin onderhandeling en consen-
sus centraal staan. 

In die cultuur is overleg een noodzakelijke fase in iede-
re beleidsvoorbereiding, en een bevoorrechte wijze 
van besluitvorming. Overleg staat een vastberaden 
beleid niet in de weg, het is er een voorwaarde voor. 
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Indien Edison meer angst had voor de mislukking, 
dan honger naar die ene juiste wereldverbeterende 
uitvinding, zaten we vandaag bij zonsondergang 
met z’n allen in het donker. Wanneer mensen een ri-
sico nemen en durven te ondernemen, moeten we 
dat dus toejuichten. Indien dit op een verantwoorde 
manier gebeurt natuurlijk. De kerngedachte is deze: 
de gemeenschap waardeert het risico, maar wie ri-
sico neemt moet ook de gevolgen ervan voor de 
gemeenschap onder ogen zien. Dat gebeurde in de 
financiële sector te weinig, wat tot de bankencrisis 
van 2008 heeft geleid. 

Ondernemerschap is cruciaal, in de commerciële 
sfeer en in de non-profitsector. Zonder geïnspireerde 
ondernemers en vrijwilligers-bestuurders verliest de 
non-profitsector zijn identiteit.

 goed gezien, met of zonder 
 gezin en vanuit diverse culturen

Christendemocratische partijen gelden als gezins-
partijen. Dat leidt niet tot een eenzijdige keuze voor 
het traditionele gezin. Nieuw samengestelde gezin-
nen, holebi’s en singles spelen een belangrijke rol in 
de christendemocratie. Maar al heeft het traditionele 
gezin geen monopolie, het blijft waardevol. Het res-
pect en de zorg voor mensen, mogen niet afhankelijk 
zijn van de samenlevingsvorm waarvoor ze kiezen of 
die hun diepste voorkeur wegdraagt, wat niet altijd 
hetzelfde is.

respect en zorg mogen evenmin afhankelijk zijn van 
de culturele achtergrond van mensen. We koesteren 
onze eigen culturele achtergrond, de wortels van ons 
leven. We waarderen het dat ook anderen hun wor-
tels niet willen (laten) doorknippen. Maar we dagen 
onszelf en anderen uit om vanuit die basishouding 
ook toe te treden tot nieuwe verbanden. Er bestaat 
geen contradictie tussen integratie en identiteit.

 Open blik op Europa  
 en de wereld

Een vernieuwde visie op de christendemocratie heeft 
een aantal consequenties op het vlak van de inter-
nationale politiek. Splendid isolation is geen optie 
omdat die strijdig is met ons basisvertrouwen in de 
mens en de cultuur. Een internationale opstelling is 
niet relativistisch. Ook in een geglobaliseerde wereld 
gekenmerkt door harde economische competitie 
blijven wij met vuur de kern van onze welvaartstaat 
verdedigen. De zwakkeren vallen niet uit de boot. 
En de mensenrechten blijven overeind. Beide opties 
worden aangehouden omdat wij die zelf belangrijk 
vinden, ook al worden ze in de economisch steeds 
meer succesvolle BrIC-landen niet of maar zeer ge-
deeltelijk gehuldigd. Ook op internationaal vlak den-
ken wij niet alleen aan onszelf: er gaat blijvend aan-
dacht uit naar economisch zwakkere landen. En op 
het gebied van oorlog en vrede is een kritische kijk 
belangrijker dan een al te gemakkelijk meegaan in 
het hanteren van een  simplistisch zondebok-mecha-
nisme dat niet alleen bij ons, maar ook internationaal 
schering en inslag is.

 Duurzaam en zorgzaam

Christendemocraten geloven in de creativiteit van 
de mens, maar zien tegelijk zijn eindigheid. Wij 
bezitten de wereld niet; wij zijn slechts voorbijgan-
gers met liefde voor wat korte tijd onze wereld is. 
Wij ontberen het recht deze wereld te vernietigen 
of blijvend schade toe te brengen. De mens is niet 
de maatstaf van alles. In de christendemocratische 
traditie werd deze gedachte rentmeesterschap ge-
noemd: wij hebben de aarde in bruikleen, en moeten 
die in goede staat doorgeven aan de volgende 
generaties. Meer zelfs: we hebben de plicht om naar 
best vermogen inspanningen te leveren opdat de 
volgende generaties zowel op materieel als immate-
rieel vlak in een betere wereld zouden leven.

rentmeesterschap impliceert dat de overheid 
aanspoort tot duurzaam gedrag van burgers en  
bedrijven, maar ook dat ze zelf een duurzaam beleid 
voert, onder meer in haar energiepolitiek en in haar 
omgang met de begroting.

Intergenerationele solidariteit en rechtvaardigheid 
op diverse niveaus, is een basisvoorwaarde voor een 
rentmeesterbeleid. toekomstige generaties kunnen 
hun stem zelf nog niet laten horen. Ook die solida-
riteit moet een maatschappelijk draagvlak hebben, 
en dus het voorwerp zijn van gesprek en overleg. Ze 
kan niet overleven als ze ervaren wordt als opgelegd 
door een anonieme overheid. 

Ook hier moeten we oog hebben voor de spanning 
die soms kan ontstaan tussen intergenerationale so-
lidariteit en solidariteit met de mensen die hier en nu 
leven. We willen erover waken dat de lasten van een 
beleid dat voor duurzaamheid opteert op aanvaard-
bare wijze worden gespreid, en de zwakkeren in de 
samenleving niet te zwaar treffen. 

 uitdagen tot weerbaarheid  
 en ondernemen

De christendemocratie hecht veel belang aan solida-
riteit. We laten zwakkere mensen niet vallen. Onder 
meer om dat te kunnen waarmaken, daagt ze ook uit 
tot weerbaarheid en ondernemen.

Weerbare mensen zijn in staat om overeind te blijven 
in een conflictsituatie, om zich niet te laten verdoven 
of verzuren door geweld. Onder meer toegankelijke 
kinderopvang en onderwijs kunnen daarvoor basis-
houdingen bijbrengen.

Iedere mens is uniek en heeft zijn eigen talenten. Hij 
moet die talenten ook aanspreken. Wie ondernemend 
is en risico neemt, verdient waardering en steun van 
de samenleving. Dat moet  openlijk en van harte wor-
den gezegd, wat in ons land niet altijd het geval is. We 
moeten ook minder bang zijn voor eventueel falen. 
Wie niets doet, kan niets verkeerd doen, maar dat mag 
geen ambitie zijn. Niet alle uitvindingen van Edison 
waren een groot succes. Voor elke gloeilamp op zijn 
palmares, bestaan er honderden mislukkingen. trial 
and error is de drijvende kracht achter elke innovatie.  
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Denk en schrijf mee aan dit verhaal. Stuur uw ideeen op naar  
CDenV - Wetstraat 89 - 1040 Brussel of uwmening@cdenv.be
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Werk mee aan het 
volgende hoofdstuk 
in een sterk verhaal
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Werk mee aan het 
volgende hoofdstuk 
in een sterk verhaal

Alles begint in 1945. De toenmalige CVp publiceert haar kerst-
programma. De eerste publicatie waar onze christendemocra-
tische ideologie wordt toegelicht. De lancering van onze visie 
op de toekomst. Dit inspireerde in de loop der tijden tal van 
auteurs om onze zienswijze te actualiseren. Wie zich hier ver-
der in wil verdiepen, vindt ruimschoots inspiratie in deze boe-
ken. We geven alvast een summier overzicht. 

Meer info via leden@cdenv.be of 02 238 38 32.

Schrijft u graag mee aan dit verhaal. Stuur 
uw ideeën op naar uwmening@cdenv.be.
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als ik wil weten wat er leeft in de samenleving 
maak ik graag een tochtje langs de 
boekenwinkel. Meestal doorworstel je dan eerst 
de actualiteit en de daarmee gepaard gaande 
sensatie. daarna loop je al gauw in de ‘keuken 
der kookboeken’. iemand die niet gepassioneerd 
is door koken is niet meer mee tegenwoordig. 
verder kan je je verdiepen in ‘Beleggen voor 
beginners’ of  ‘Rijk worden in 100 dagen’. En 
wanneer je geld genoeg vergaard hebt reis 
je natuurlijk de wereld rond. We leven in een 
globale samenleving, nietwaar? En als het 
niet lukt zijn er nog computerboeken, ‘sociale 
media voor dummies’, of ‘hoe haal je meer uit 
linkedin?’ die je ook in contact brengen met een 
stuk van de wereld. Een ander belangrijk thema 
blijkt sport en welzijn: vermageren en spieren 
kweken door boeken te lezen. Ook komen we 
heel wat bekende personen tegen, meestal met 
een grote foto op de cover. ik vraag me af wat 
ze allemaal te vertellen hebben. Maar dan komt 
het echte werk: rekken vol opvoedingstips die ik 
moet lezen om mijn kinderen goed op te voeden. 
Of moet ik mezelf nog opvoeden? geen nood: 
eindeloze rekken vol spiritualiteit. dat mensen 
op zoek zijn naar geluk is duidelijk. dat mensen 
wakker liggen van relaties, de verschillen tussen 
man en vrouw, mindfulness en relaxatie is een 
al even grote zekerheid. Mijn tocht eindigt met 
boeken over de zin van het geloof vandaag, de 
kerk, religie en tenslotte god himself.

Mensen zijn nog altijd op zoek naar verbinding, 
thuis rond de eettafel of in relaties met de wereld 
daarbuiten. Mensen willen erbij horen en zin 
geven aan hun leven. in wezen is er dus niet veel 
veranderd…

Of toch? het aantal boeken over geluk vertelt 
me dat geluk niet meer vanzelfsprekend is. de 
lat ligt hoog: bij een gewoon bezoekje hoort een 
uitgekiend diner. de relatie met je partner moet 
elke dag weer een levensvervulling zijn en nog 
liefst een beetje spannend ook. En dan blijkt dat 
mensen die alles hebben toch ongelukkig kunnen 
zijn, depressief, uitgeblust en eenzaam. ‘samen 
is super’ is meer dan ooit een streefdoel in plaats 
van een leuke kreet. 

Maar geluk is vaak heel gewoon. gewoon samen 
zijn en voor elkaar zorgen, weten wanneer 
het de verjaardag van je kind is of wanneer je 
overbuurvrouw naar de kliniek moet. Zomaar 
ergens binnenvallen op de koffie en welkom zijn 
voor een babbel. 

‘samen is super’ zit vooral in de gewone dingen, 
die mensen bij elkaar brengen en warmte geven. 
Ook de politiek heeft hier een rol te vervullen 
door initiatieven te steunen die mensen met 
elkaar verbinden, die mensen helpen, verzorgen 
en versterken. En dat heet christendemocratie.

daarom staat cd&v voor verbinden, verzorgen, 
vooruitzien en versterken. heel gewoon: 
vooruitgaan zonder de essentie te vergeten en 
een beleid ontwikkelen dat hiermee rekening 
houdt. 

Maar vooral: politiek is een kwestie van mensen. 
van ieder van ons. We hoeven heus niet te 
wachten tot iemand anders iets doet. Er zijn 
zoveel dingen die we zelf in ons dagelijkse leven 
kunnen veranderen om het samenleven super 
te maken. niet alleen voor onszelf, maar voor 
iedereen.

samen is super  
hoe brengen we ons verhaal tot leven?
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samen is super  
hoe brengen we ons verhaal tot leven?

Onze christendemocratische inslag moet 
zichtbaar zijn in ons beleid, ons programma en 
onze realisaties. als we bv. investeren in onderwijs, 
doen we dat om jonge mensen te versterken. als 
we zorgmaatregelen nemen, is dat omdat we het 
belangrijk vinden om te verzorgen. Zo maken wij 
het verschil.

iedereen in de partij is verantwoordelijk voor het 
uitdragen van wat ons uniek maakt. We hebben 
alle redenen om fier te zijn op onze historiek, 
onze realisaties, onze mensen en onze ideologie. 
niet alles is perfect, maar er is ook geen reden 
voor negativisme. Want hoe kunnen we anderen 
inspireren als we zelf niet overtuigd overkomen?

alle communicatie en activatie is gebaseerd op 
onze speerpunten en ideologie. daarom moeten 
we het communicatiemateriaal overal op een 
coherente manier gebruiken. de herhaling van 
boodschap en beeld draagt bij tot de sterkte van 
ons merk. 

huisstijl 
de huisstijl van de partij is geactualiseerd. Er 
bestaat een toolbox met allerlei materiaal. U 
kunt al deze items vrij gebruiken. het enige wat 
we vragen is dat in elke realisatie oranje het 
hoofdkleur blijft én dat er alleen elementen uit 
de toolbox worden gebruikt. Uw suggesties zijn 
welkom, want het is de bedoeling dat de toolbox 
evolueert.  
 
 
 

Formvit 
Formvit is een softwareprogramma waarmee we 
templates beschikbaar stellen zoals visitekaarten 
en briefpapier, uitnodigingen voor eetfestijnen,… 
én ook alle campagnemateriaal. daarin kan u 
een eigen tekst of beeld invoegen en een pdf 
maken voor de drukker of het kopieercentrum. dit 
systeem is gratis. U hebt wel een toegangscode 
nodig.  
(contact: eboon@cdenv.be) 
 
 
 

campagnes 
drie keer per jaar werken we een campagne uit 
met affiches, gadgets, postkaarten, kledij, enz. om 
op een coherente manier zichtbaar te zijn in het 
straatbeeld en op activiteiten. vergeet niet dat 
mensen mobiel zijn: de perceptie van ons merk 
wordt niet alleen gevormd in de eigen gemeente, 
maar ook elders.

de ‘samen is super’-campagne is een uiting van 
onze waarde ‘verbinden’. diezelfde ‘look’ wordt 
voortgezet in de ‘Terug naar school’-campagne en 
andere campagnes.  
(informatie: www.cdenv.be/samenissuper)

communicatie: 360° 
los van de hierboven genoemde campagnes 
werken we ook aan het huis-aan-huisblad, de 
lokale websites, de nationale 
website, en doen we aanbevelingen 
rond sociale media, aangepaste 
nieuwsbrieven, de webshop, het 
ledencommunicatieplan, en het 
campagnemateriaal in het kader 
van verkiezingen 2012. We streven 
naar een coherente, 360°-vertaling 
van onze ideologie, aangepast aan de doelgroep.

Ons doel is u zoveel mogelijk materiaal en ideeën 
aan te reiken, zodat u zo weinig mogelijk tijd, geld 
en energie moet steken in het zelf ontwikkelen van 
materiaal. Zo kan u zich toeleggen op het beleid 
en de aanwezigheid op het terrein.

360°

voor alle informatie kunt u terecht bij uw regionaal secretariaat en bij de 
dienst communcatie en beweging. Of mail naar beweging@cdenv.be. 
Telefoneren kan u op 02/238 38 43. 19



Samen leven. Samen geven. Samen delen.  
Samen nemen. Samen wonen. Samen 
werken. Samen winnen. Samen wenen. 
Samen uit. Samen thuis. Samen bouwen. 
Samen sturen. Samen denken. Samen 
doen… 
 
en doet u mee met cd&v?  
want samen is super.


