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Waardevol Limburg

Inleiding
De ChristenUnie staat voor christelijk sociale politiek. We willen daarbij vrede
zoeken en recht doen door de samenleving te dienen, onze vrijheid te delen en
het leven te beschermen. Dit doen we landelijk, maar vooral ook in onze mooie
provincie Limburg.
In ons verkiezingsprogramma staat het thema Waardevol centraal. We hebben dit
thema verder uitgewerkt in drie onderwerpen, namelijk: waardevolle schepping,
waardevol leven en waardevolle regio.
We hebben gekozen voor waardevolle schepping omdat we het belangrijk vinden
dat er op een goede manier met de natuur, Gods schepping, wordt omgaan. Het
is onze taak om goed voor de aarde te zorgen. Waardevol leven laat in de volle
breedte zien dat iedereen meetelt. Dan gaat het om waardig ouder worden, en
ouderen die meetellen en meedoen, maar ook om sterke gezinnen en kansen voor
alle kinderen en jongeren. Er is voor waardevolle regio gekozen omdat we trots
zijn op onze provincie en gaan voor een sterke omgeving die aantrekkelijk is om in
wonen en te werken.
Voor elk onderwerp hebben we ook aangegeven welke concrete punten daar voor
ons bij horen. De input daarvoor hebben we verzameld tijdens onze CU Limburg
#luistertour. Die luistertour is heel belangrijk voor ons. Door te luisteren, weten we
wat er in onze provincie speelt, welke vele mooie initiatieven er zijn, wat er goed
gaat en waar we ons nog voor moeten inzetten. We kijken daarom ook met plezier
en dankbaarheid terug op alle bezoeken en gesprekken die we hebben gehad, en
zullen zeker blijven luisteren.
We willen samen bouwen aan onze waardevolle provincie. Doe jij met ons mee?
Steun ons dan op 20 maart met jouw stem!
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Waardevolle schepping
Limburg is een prachtige provincie met veel natuur. CU Limburg
vindt het belangrijk dat er op een goede manier met de natuur, Gods
schepping, wordt omgaan. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor
onze kinderen. Het is onze taak om goed voor de aarde te zorgen.
De provincie moet samen met ondernemers en burgers werken aan
een duurzame toekomst voor onze kinderen. CU Limburg wil in één
generatie naar een schone energievoorziening.

Waardevolle schepping

Biodiversiteit van levensbelang
CU Limburg wil een duurzame landbouw in Limburg. Landbouw die bijdraagt aan
een duurzame voedselvoorziening en zorgdraagt voor de biodiversiteit en het
klimaat, maar die tegelijkertijd economisch rendabel is. Een hoge biodiversiteit is
immers van levensbelang voor de bestuiving van allerlei gewassen, voor een rijk
bodemleven en een hoge bodemvruchtbaarheid.
We willen ons inzetten om de landbouwsector te transformeren zodat de aarde
niet uitgeput of overbelast wordt. Het land moet rust krijgen. We steunen de
boeren, zodat zij in staat zijn over te stappen op kringlooplandbouw en er ook
perspectief blijft voor jonge boeren. Dat kan onder meer doordat ze een eerlijke
prijs krijgen voor hun producten.
CU Limburg steunt het gebruik van streekgebonden en regionale producten. Dit is
goed voor de werkgelegenheid in de eigen regio, maar ook voor het milieu omdat
producten niet onnodig ver getransporteerd hoeven worden. We zijn daarbij voor
het gebruik van een erkend keurmerk voor streekproducten.
Concreet betekent dit voor ons:
• Dat gestimuleerd wordt dat boeren de transitie kunnen maken naar duurzame
landbouw. Een belangrijke randvoorwaarde is dat ze een eerlijke prijs krijgen
voor hun producten, en dat supermarkten en boeren allianties gaan sluiten
voor het actief inkopen en aanbieden van regioproducten. In het gebruik
maken van de regioproducten heeft de overheid een voorbeeldfunctie;
• Dat hoge prioriteit gegeven wordt aan het landelijke Deltaplan Biodiversiteit,
waar natuur- en landbouworganisaties samenwerken, onder meer in het
tegengaan van de zorgelijke achteruitgang van het aantal insecten;
• Dat er kruidenrijke akkerranden komen waardoor op akkers ook weer de
typische Limburgse akkervogels zoals de patrijs en veldleeuwerik te zien zijn;
• Dat natuur- en bosgebieden worden verbonden en werk gemaakt wordt van
de robuuste verbinding Schinveld - Mook;
• Dat provinciale beleidsvoornemens, plannen, voorstellen en dergelijke getoetst
worden aan de 9 toetsingscriteria uit de landbouwvisie ‘Landbouw, Natuur en
Voedsel: waardevol en verbonden’.

Verkiezingsprogramma CU Limburg 2019 – 2023

4

Waardevolle schepping

Duurzame rentmeesters
Wij zijn geen verbruikers van de schepping, maar beheren deze. We willen daarom
met respect omgaan met de schepping en haar op een goede manier door kunnen
geven aan onze kinderen. Met andere woorden; goed rentmeesterschap.
Dit betekent dat fossiele brandstoffen versneld vervangen moeten worden door
duurzame energiebronnen.
Dat geldt ook voor het luchtverkeer. CU Limburg wil dat vliegverkeer ontmoedigd
wordt en er grenzen aan de CO2 uitstoot gesteld worden. De luchtvaart moet zich
ook op een duurzame wijze ontwikkelen. Dat wil zeggen dat de luchtvaart positief
moet bijdragen aan de economie en de werkgelegenheid van Limburg, waarbij
geluidshinder en milieuvervuiling zo veel mogelijk worden tegengegaan.
CU Limburg wil dat Limburg voldoet aan de doelstelling van de klimaatwet en
in 2050 nagenoeg klimaatneutraal is. De provincie moet zich daarom blijvend
inspannen om energiereductie te bevorderen. Nieuw beleid moet getoetst worden
op de bijdrage aan duurzaamheid. Voor nieuwbouw geldt dat die energieneutraal
moet zijn. De overheid geeft hierin het goede voorbeeld, door overheidsgebouwen
te herisoleren en te voorzien van duurzame energiebronnen.
Concreet betekent dit voor ons:
• Dat de energietransitie versneld wordt door stimulering van de bestaande
Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak (LEKTA);
• Dat de energietransitie een transitie is waar iedereen aan mee kan doen, met
een actief beleid voor sociale woningbouw;
• Dat uitbreiding van Maastricht Aachen Airport alleen mogelijk is binnen het
kader van de transitie naar een duurzame luchtvaart. Daarbij moet sprake zijn
van een bewezen winst voor de economie en er moet nadrukkelijk rekening
gehouden worden met de lasten voor omwonenden;
• Dat in één generatie de basis wordt gelegd voor een duurzaam
energiesysteem.
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Waardevolle schepping

Optimaal waterbeheer
Water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Een teveel of een tekort
aan water vormt al snel een bedreiging. We willen daarom dat er meer en grotere
waterbuffers komen waar bij droogte uit geput kan worden en die bij wateroverlast
het water kunnen opvangen.
Water moet schoon zijn en van voldoende kwaliteit. Het scheiden van regenwater
en rioolwater kan daaraan bijdragen. Dit heeft als voordeel dat het riool
onafhankelijk van de hoeveelheid regen optimaal kan blijven functioneren, wat
overstroming van het riool kan tegengaan.
Landbouw, natuur en bebouwing in een gebied stellen elk hun eigen eisen
aan optimaal waterbeheer. Hierbij moeten we steeds de keuze maken tussen
verschillende belangen. Agrarische bedrijven moeten genoeg ruimte en
mogelijkheden houden om hun bedrijf goed te kunnen laten draaien, maar ook de
natuurbelangen moeten worden gediend.
Concreet betekent dit voor ons:
• Dat multifunctioneel gebruik wordt gemaakt van natuurgebieden aan de
Maas door toepassing van natuur-inclusieve landbouw. Hierbij maken boeren
gebruik van de natuurgebieden aan de Maas door bijvoorbeeld grazers toe
te staan. Dit beperkt onderhoudskosten, vergroot de recreatieve waarde en
genereert landbouwinkomsten;
• Dat er sprake is van klimaatadaptief waterbeheer, waarbij watertekorten en
-overschotten worden ondervangen;
• Dat er sprake is van wateradaptief grondbeheer rond Maas en beken, waarbij
de lager gelegen gebieden gebruikt worden als natuurgebied en de hoger
gelegen gebieden als agrarisch gebied. Hierdoor krijgt de natuur de ruimte en
krijgen boeren agrarische grond met minder overstromingsgevaar;
• Dat drugsproductie wordt aangepakt, omdat dit bodem en water in
toenemende mate verontreinigt.

Verkiezingsprogramma CU Limburg 2019 – 2023

6

Waardevol leven
We zijn als mensen geschapen om samen te leven. CU Limburg staat
daarom voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar.
Een samenleving waarin iedereen waardevol is en meetelt. Het gaat
in die samenleving om sterke gezinnen en kansen voor alle kinderen
en jongeren, maar ook om waardig ouder worden. Meetellen betekent
voor ons meedoen. Dat geldt voor jong en oud, mensen met en zonder
werk, zowel in de steden als in de dorpen.

Waardevol leven

Kansrijke jeugd
We zijn voor een inclusieve samenleving. Kinderen en jongeren moeten ‘ongeacht
de situatie waarin ze opgroeien’ kunnen meedoen en gelijke kansen krijgen.
CU Limburg wil dat de provincie zich hiervoor blijft inspannen en initiatieven om
kwetsbare kinderen en ouders te helpen ook blijft ondersteunen.
Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilig gezin. Daar is soms extra
ondersteuning voor nodig. In het bieden van die ondersteuning, is vooral de
gemeente aan zet. Voor de provincie ziet CU Limburg een belangrijke rol in
het stimuleren van regionale samenwerking, het tegengaan van versnippering
van de vele vormen van ondersteuning en het behouden van specialistische of
identiteitsgebonden jeugdhulp.
Kwalitatief goed en passend onderwijs is van groot belang voor de toekomst van
onze kinderen. CU Limburg zet zich daarom in voor diversiteit en keuzevrijheid
in het onderwijs, maar ook voor toekomstbestendig onderwijs. Er moet sprake
zijn van regionale samenwerking tussen scholen onderling en ook tussen het
bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en het beroepsonderwijs.
Concreet betekent dit voor ons:
• Dat gemeenten ondersteund worden in het bieden van jeugdhulp. Er komt
een onderzoek naar de huidige inzet van jeugdhulpverlening en het financieel
kader om te komen tot een effectievere en meer doelmatige inzet van
jeugdhulp;
• Dat integraal wordt samengewerkt om armoede en de bureaucratisering van
de schuldhulpverlening tegen te gaan;
• Dat de provincie zich moet blijven inzetten om laaggeletterdheid tegen te
gaan en hierbij de integrale samenwerking tussen onderwijs, werkgevers,
maatschappelijke organisaties en gemeenten moet stimuleren en versterken;
• Dat initiatieven voor en door jongeren ondersteund worden, en jongeren ook
gesprekspartner zijn als het gaat om nieuwe plannen of beleidsvoornemens.

Verkiezingsprogramma CU Limburg 2019 – 2023

8

Waardevol leven

Waardig ouder worden
Limburg is een sterk vergrijzende provincie. CU Limburg vindt dat de provincie
specifieke aandacht moet hebben voor ouderen en moet stimuleren dat iedereen,
ook op oudere leeftijd, blijft meedoen. Meedoen in de vorm van betaald werk,
maar ook door vrijwilligerswerk. De provincie moet hierin bijdragen door te blijven
inzetten op positieve gezondheid en vitaliteit.
Er moet goede zorg en aandacht zijn voor ouderen, zodat zij waardig ouder
kunnen worden. Om die goede zorg te kunnen bieden, moet de zorg als sector
aantrekkelijk zijn om in te werken. De zorg staat onder druk en de mensen die in de
zorg werken voelen zich overbelast. De provincie kan hierin ondersteunen door te
stimuleren dat jongeren of zij-instromers kiezen voor zorgopleidingen en beroepen
in de zorg.
CU Limburg streeft daarbij naar een passende woonplek voor ouderen in hun
vertrouwde omgeving. Verzorgingstehuizen moeten, ook in de dorpen, waar
mogelijk behouden worden. Daarnaast wil CU Limburg inzetten op alternatieve
woonvormen. Zoals woongroepen of multi-generationele coöperatieve
woonvormen waar jong en oud samen wonen en de ontmoeting tussen generaties
wordt gestimuleerd.
Concreet betekent dit voor ons:
• Dat maatschappelijk initiatieven voor nieuwe (buurt)zorgconcepten
ondersteund worden door regeldruk te verminderen, kennis te delen en het
breed onder de aandacht brengen van kansrijke pilots;
• Dat er sprake is van goede regelingen voor mantelzorgers zodat
vrijwilligersnetwerken versterkt kunnen worden en overbelasting van
mantelzorgers kan worden voorkomen;
• Dat ingezet moet worden op de verbinding tussen informele en formele zorg,
onder meer door bewoners te faciliteren in het bieden van zorg in hun eigen
omgeving.
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Waardevol leven

Kracht van de gemeenschappen
Limburg heeft te maken met krimp. Het structureel versterken van de economie
en bereikbare voorzieningen houden de krimpregio’s leefbaar. Om de regio’s
leefbaar te houden moet de infrastructuur op orde zijn, zoals openbaar vervoer
en snel internet. Ook moet blijvend ingezet worden op het bestrijden van (drugs)
criminaliteit, omdat die het openbaar bestuur ondermijnt en het welzijn bedreigt.
Samen leven houdt voor ons in het goed hebben met elkaar en naar elkaar
omzien. Zowel in de stad als in de dorpen, met jong en oud. Het rijke Limburgse
verenigingsleven en ook de buurthuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen,
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen, spelen daarin
een belangrijke rol.
We kunnen in onze provincie niet zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zetten zich
belangeloos in voor onze samenleving en zijn zo een inspiratie en voorbeeld voor
ons allemaal. CU Limburg wil dat het werk van vrijwilligers door de provincie wordt
ondersteund.
Concreet betekent dit voor ons:
• Dat de provincie het initiatief neemt om drugscriminaliteit, met name het
buitengebied, integraal te bestrijden door een samenwerkingsverband van
politie, Staatsbosbeheer, belastingdienst en het Openbaar Ministerie;
• Dat de provincie buurthuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen, waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar helpen, ondersteunt;
• Dat organisaties van vrijwilligers, die zich inzetten voor de meer kwetsbare
mensen in de samenleving, ondersteund worden.
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Waardevolle regio
Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen werken. Dat betekent dat
er voldoende werkgelegenheid en mogelijkheden om te ondernemen
moeten zijn. Het houdt ook in dat mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk komen, jongeren een opleiding volgen waar
vraag naar is en ouderen niet werkloos thuis zitten.
De mogelijkheid om over de grens te werken moet daarbij optimaal
benut worden. CU Limburg wil investeren in toegankelijk en schoon
vervoer, ook voor het woon-werkverkeer.

Waardevolle regio

Werk voor iedereen
CU Limburg vindt het belangrijk dat de provincie aantrekkelijk is voor
ondernemers, zodat zij zich hier komen vestigen en een waardevolle bijdrage
leveren aan onze economie. Het gaat hierbij echter niet alleen om economische
groei maar ook om wat goed is voor de samenleving. Dat kan door sociaal
ondernemers een grotere kans te geven bij overheidsinkoop. We willen daarbij dat
er oog is voor de kleine ondernemer.
Iedereen moet de kans krijgen om te werken. CU Limburg wil daarom, dat
het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt een essentieel onderdeel is bij alle inkopen van de provincie (social
return). Ook willen we dat het werken in België en Duitsland zo toegankelijk
mogelijk wordt.
We mogen trots zijn op onze regio en ook aan anderen laten zien wat Limburg
als provincie te bieden heeft. Toerisme is van groot belang voor de provincie en
betekent werk voor veel mensen. CU Limburg wil dat toerisme gestimuleerd wordt
om zo nieuwe werkgelegenheid te creëren. Tegelijkertijd mag de groei van het
toerisme niet ten koste gaan van de lokale eigenheid, rust en veiligheid.
Concreet betekent dit voor ons:
• Dat start-ups worden ondersteund in de beginfase van de onderneming en
kansen krijgen bij aanbestedingen;
• Dat sociaal ondernemerschap een item is dat bij aanbestedingen wordt
meegewogen. Ook moet er een stimuleringsmaatregel komen voor sociaal
ondernemerschap, in het bijzonder voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt (prestatieafspraak);
• Dat samenwerking over de grenzen gestimuleerd moet worden en de provincie
zich moet inspannen om knelpunten daarbij weg te nemen.
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Waardevolle regio

Zinvol opleiden
CU Limburg gelooft in de talenten van jongeren. Het is belangrijk dat zij voldoende
ontwikkelmogelijkheden in Limburg zien en opgeleid worden voor beroepen waar
vraag naar is. Daarbij gaat het om werk in het onderwijs en de zorg, maar er moet
ook nagedacht worden over beroepen van de toekomst.
Er moet waardering en aandacht zijn voor ambachtsberoepen, waardoor jongeren
ook gestimuleerd worden om een vakopleiding te kiezen. CU Limburg wil dat
ingezet wordt op leerwerktrajecten en de samenwerking met sociaal ondernemers.
Hierdoor krijgen kwetsbare jongeren, zoals voortijdig schoolverlaters, de kans om
actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
De euregionale arbeidsmarkt biedt kansen, ook voor jongeren. In het onderwijs
moet aandacht zijn voor het Duits en Frans, internationale stages en opleidingen in
het buitenland moeten gestimuleerd worden.
Concreet betekent dit voor ons:
• Dat leerwerktrajecten, arbeidsleerplaatsen e.d. bevorderd worden om de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter af te stemmen;
• Dat bij de uitvoering van het Limburg Werkt Akkoord de focus vooral op
duurzame werkplekken voor kwetsbare groepen moet liggen, zoals jongeren,
langdurig of oudere werkzoekenden, en statushouders;
• Dat buurtaalprojecten, uitwisseling en stages tussen scholen in de buurlanden
gestimuleerd en ondersteund worden en projecten die het werken over de
grens eenvoudiger maken moeten worden gestimuleerd, waaronder dat sprake
moet zijn van diploma-erkenning;
• Dat gestimuleerd moet worden dat studenten in het met name het mbo en
hbo zich tijdens hun opleiding kunnen oriënteren op werken over de grens, en
dat er daarvoor ook euregionaal samen wordt gewerkt tussen overheid en het
bedrijfsleven.
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Waardevolle regio

Bereikbaarheid
Goede internationale verbindingen, zoals hogesnelheidslijnen naar Luik en Aken,
moeten het aantrekkelijk maken om over de grens te werken en kunnen de
euregionale arbeidsmarkt bevorderen. Daarbij moeten ook de verbindingen met
de dorpen goed zijn, zodat het voor werkende mensen aantrekkelijker wordt om er
te wonen.
CU Limburg wil investeren in slimmer, schoner en zuiniger vervoer, om zo de
milieubelasting door het verkeer te verkleinen. Het openbaar vervoer moet een
goed alternatief zijn voor eigen vervoer en er moeten goede fietsvoorzieningen
komen. Bijvoorbeeld door de aanleg van fietssnelwegen, die ruimte (kunnen)
bieden aan snelle fietsers.
Het openbaar vervoer moet voor iedereen goed toegankelijk zijn, in het bijzonder
voor mensen met een beperking en ouderen. Dit betekent dat, onder andere de
informatievoorziening, haltes, stations, bussen en treinen daarop ingericht moeten
worden. De betaalbaarheid is daarbij een aandachtspunt. Om de bereikbaarheid
van de kleine kernen te vergroten, wil CU Limburg het vrijwilligersvervoer
stimuleren als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer.
Concreet betekent dit voor ons:
• Dat ingezet moet worden op goed internationaal openbaar vervoer, waaronder
de treinverbindingen Luik-Maastricht-Aken en Eindhoven-Venlo-Düsseldorf;
• Dat de reistijd tussen Limburg en de Randstad korter moet en dat het spoor
geschikt wordt gemaakt voor hogere snelheden;
• Dat fietsnetwerken goed op elkaar moeten aansluiten, er daar waar mogelijk
fietssnelwegen gerealiseerd worden en dat fietsroutes veilig zijn, zowel als het
gaat om anderen in het verkeer als om verlichting;
• Dat verbindingen met kleine dorpen in stand worden gehouden.
Als dit niet langer haalbaar is, moeten alternatieven zoals de wensbus of
vrijwilligersvervoer ondersteund worden.
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Over de ChristenUnie
Onze missie
De ChristenUnie is een politieke partij die zich baseert op de Bijbel en werkt aan
een wereld die eerlijk is en leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. De ChristenUnie
vindt iedereen van evenveel waarde. We zetten ons in voor een samenleving
waarin mensen zorgen voor elkaar. We komen op voor hen die niet voor zichzelf op
kunnen komen en zorgen goed voor de natuur die we van God hebben gekregen.
Op deze manier geven we invulling aan ons geloof.

Onze kernwaarden
Wij geloven dat God mensen tot bloei laat komen in relaties, als mensen
samenwerken en voor elkaar zorgen. Deze dienstbare samenleving vraagt een
betrokken, maar ook een bescheiden overheid. De ChristenUnie wil een overheid
die er op gericht is dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in vrijheid
verantwoordelijkheden kunnen nemen.
God maakt mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven. Het is volgens ons
de taak van de overheid om deze vrijheid te beschermen en te respecteren.
Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen,
met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving.
Alle leven is Gods waardevolle gift. Daarom zetten wij ons in voor duurzame
ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping. Wij zetten
ons in voor de waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar,
geboren of ongeboren, nabij of veraf.

Onze missie en onze
kernwaarden vormen het
fundament voor alle keuzes
die we maken. Daar mag u
ons aan houden.
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Speerpunten ChristenUnie Limburg
Wij zijn trots op Limburg! Trots op de prachtige natuur in onze provincie en op alle vrijwilligers die elke dag klaarstaan om anderen te helpen. Trots op onze boeren en
fruittelers die zich keihard inzetten voor ons voedsel. En trots op alle ondernemers die onze economie en werkgelegenheid willen versterken.
De ChristenUnie wil er samen voor zorgen dat iedereen volwaardig mee kan doen in onze maatschappij en dat er voldoende werkgelegenheid is, ook voor de volgende
generatie. Samen willen we bouwen aan onze waardevolle provincie.
Doe met ons mee en stem op 20 maart op ChristenUnie. Bekijk ons verkiezingsprogramma op: www.limburg.christenunie.nl

Toekomstbestendige landbouw en fruitteelt

We zijn trots op onze boeren en fruittelers en willen dat er in Limburg ruimte voor
hen blijft om te ondernemen. En dat geldt zeker ook voor onze jonge boeren en
fruittelers. Om de agrarische sector toekomstbestendig te maken zetten we in op:

Duurzaamheid

We zijn geen verbruikers van de schepping, maar beheren deze en willen die op
een goede manier door kunnen geven aan onze kinderen. We zijn hoopvol over de
duurzame toekomst van Limburg. We willen daarbij samen kiezen voor oplossingen
die werken en denken in mogelijkheden. Voor ons betekent dat:

Waardering en eerlijke prijzen voor de boer/fruitteler

Aarde op een goede manier doorgeven aan onze kinderen

Aandacht voor de jongere generatie

Van fossiele brandstoffen over op duurzame energiebronnen

Gebruik regionale producten

Eerlijke verdeling van de lasten

Kansrijke jeugd

Kinderen en jongeren moeten ongeacht de situatie waarin ze opgroeien kunnen
meedoen en gelijke kansen krijgen. We vinden het daarom belangrijk dat gezinnen
die te maken hebben met problemen ondersteund worden. We zijn daarbij voor een
integrale aanpak, waarbij om het gezin heen wordt gestaan. Dit vertaalt zich in:

Sociaal ondernemen

In onze huidige maatschappij gaat het vaak over economische groei en zoveel
mogelijk winst maken. Voor de ChristenUnie draait het hier niet alleen om, maar gaat
het ook om wat goed is voor de samenleving. Ook mensen met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt moeten mee kunnen doen. Wij maken ons daarom sterk voor:

Effectieve en doelmatige inzet jeugdhulp

Iedereen moet de kans krijgen om te werken

Integrale aanpak armoede

Sociaal ondernemen telt mee bij aanbesteding

Tegengaan laaggeletterdheid

Stimuleringsmaatregelingen voor sociaal ondernemen
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