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De samenleving, niet de overheid1.

Wij willen dat u weer invloed krijgt op de 
wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien 
een overheid die naast u staat in plaats van 
tegenover u. Wij willen een samenleving, waar 
u samen met anderen zoveel mogelijk zelf 
bepaalt. 

Wij zien een taak voor iedereen2.

Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet 
vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. 
Iedereen die kan, doet mee. Maar wie niet wil, 
kan niet blijvend rekenen op ondersteuning.

Een eerlijke economie3.

Wij kiezen voor een eerlijke economie waar 
werken loont en sparen wordt beloond. 
Waar middeninkomens en gezinnen geen 
melkkoe zijn. Wij willen een economie 
waarin kleine ondernemers en familie-
bedrijven onze absolute prioriteit krijgen.       

Tegen de profiteurs4.

Wij willen een Nederland waar fatsoenlijke 
mensen de norm zijn. Een samenleving bouw 
je op wederkerigheid. Voor wat, hoort wat. 
Profiteurs die zich daaraan onttrekken, 
staan we niet toe.

De familie is ons fundament5.

Wij zien families als het fundament voor onze 
samenleving; waar mensen voor elkaar 
zorgen en verantwoordelijkheid nemen. We 
kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie 
waardeert en duurzame relaties ondersteunt. 

Een zelfbewust Nederland

verbonden met Europa

6.

Nederland staat vooraan in Europa, om onze 
economie en onze werkgelegenheid te 
versterken. Maar we trekken ook een scherpe 
grens tussen wat Brussel wel en niet bepaalt. 
Dat betekent een nieuw Europa. 

De toekomst van onze kinderen7.

Wij kiezen voor de lange termijn boven de 
korte termijn. Dat vraagt om hervormingen 
om Nederland structureel op orde te brengen. 
Voor onszelf, maar vooral voor de toekomst 
van onze kinderen. 

Nederland zit in een diepe crisis. De economie en de politiek zijn 
vastgelopen en mensen zijn het vertrouwen kwijt. Het CDA wil, samen 
met u, bouwen aan een beter Nederland. Wij hebben zeven principes 
om ons land te vernieuwen en het vertrouwen te herstellen. 

Denk met ons mee over de uitwerking. Denk mee over nieuwe 
oplossingen voor vandaag en morgen.


