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INTRO

Toch maar een andere naam voor

de ChristenUnie? 
Stel, je bent helemaal geen ChristenUnie-stemmer, misschien ben je ook 

helemaal niet zo gelovig, en op een kwade dag vul je nietsvermoedend een 

Stemwijzer of Kieskompas in en dan gebeurt het onverwachte. 

De site adviseert je ChristenUnie. 

‘ Doop je partij om tot, zeg,  
de Middenpartij of de SCB,  
de Sociaal-Conservatieve 
Beweging, zoiets. Waarom niet?’

onze naam. ChristenUnie. Die klinkt alsof alleen 

christenen op ons mogen stemmen. Plus, we heb-

ben natuurlijk een reputatie op medisch-ethische 

onderwerpen, waar veel seculiere Nederlanders 

zich dan weer minder in kunnen vinden. 

En dan volgt de conclusie van deze deskundigen. 

Verander je partijnaam. Poets dat christelijke ervan 

af. Praat wat minder over die medisch-ethische 

ongemakkelijkheden. En let maar op, je gaat 

groeien. Tien, vijftien zetels, dat werk! Doop 

je partij om tot, zeg, de MensenUnie of de 

SCB, de Sociaal-Conservatieve Beweging, 

zoiets. Waarom niet?

Nou, ik zou inderdaad dolgraag tien 

zetels erbij krijgen. Met ons kleine team 

is het nu elke dag keihard bikkelen om 

alle dossiers bij te houden en in het 

hart van de politieke besluitvorming 

het verschil te maken. Een grotere 

fractie, meer collega’s, meer medewer-

kers, meer leden, meer kiezers, ja, dan 

zouden we nog veel meer kunnen doen. 

Dat zou geweldig zijn. 

Maar een andere partijnaam, nee. De 

naam ChristenUnie is éénentwintig jaar 

later relevanter dan ooit. Wij zijn 

letterlijk een unie van christenen 

Het overkomt de beste, wees gerust. En de 

deskundigen die ik erover hoor, hebben 

een steekhoudende verklaring. De Chris-

tenUnie is een sociaal-conservatieve partij, wat 

zeldzaam is in ons land. Sociaal en conservatief, 

het beste van twee werelden, in het hart van het 

politieke landschap. 

Wij zijn namelijk voor een warme overheid die 

een bondgenoot is van iedereen van goede wil 

en een schild voor minder bedeelden, daklozen, 

verslaafden, werkzoekenden, tienermoeders. 

Maar wij zijn ook voor een overheid die haar 

grenzen kent en de lokale gemeenschappen in 

hun waarde laat, kerken, buren, verenigingen. 

De grote problemen laat je niet alleen over aan 

een alwetende overheid of de kille marktwerking, 

maar je zoekt medestanders onder betrokken 

burgers. 

Dat is sociaal én conservatief. Wij willen dat 

kwetsbaar leven beschermd wordt, maar gaan 

naast mensen staan als dat leven een last 

wordt. Wij willen een eerlijker verdeling van onze 

welvaart én willen ruimte voor gezinnen. Wij 

willen een land dat opkomt voor vluchtelingen én 

investeert in Defensie en veiligheid. Wij zijn blij met 

onze tradities en ons Koningshuis, maar luiste-

ren ook als een stereotype beeld van Zwarte Piet 

medeburgers pijn doet. 

Daar, in het midden, zitten veel Nederlanders. 

Een verademing, zou ik zeggen, in ons gepo-

lariseerde landje. Toch is de ChristenUnie, wat 

betreft Kamerzetels, niet een van de grootste. En 

volgens die deskundigen komt dat deels door 

De Sociaal-Con
servatieve B

eweging
De Middenpartij
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doordat mensen van alle mogelijke richtingen zich 

bij ons thuis voelen. Ik kom gergemmers bij ons 

tegen, koptische christenen, PKN’ers, hervormden, 

vrijgemaakten, baptisten, katholieken, christe-

lijk-gereformeerden, pinkstermensen, anglicanen, 

enzovoorts. Zo’n eenheid, over de kerkmuren heen, 

die hartsverbondenheid, dat vind ik zo bijzonder, 

dat hoort in onze naam. Dat is wie wij zijn.

Niet dat we De Enige Ware Christelijke Partij zijn, 

maar we proberen wel onze naam waar te maken. 

De ChristenUnie is een plek waar christenen van 

alle mogelijke achtergronden elkaar vinden in een 

gezamenlijke missie voor ons land. Politiek bedrij-

ven met een open Bijbel. Praktische naastenliefde. 

Of zoals onze Grondslag het mooi zegt: “Gedreven 

door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de 

ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en 

het bestuur van ons land.”

Dat is wat ons drijft, in gemeenteraden, besturen, 

waterschappen, campagneteams, provinciale 

staten, Den Haag, tot in het Europese Parlement. 

Ons geloof is de voornaamste bron van onze mo-

tivatie. Als we dat moeten wegpoetsen in ruil voor 

meer zetels, dan verliezen we ons hart. Je geloof is 

niet een stel sloffen, lekker warm voor thuis, maar 

je laat ze binnen liggen als je de deur uitgaat… 

Geloven is geen privé-zaak. Mijn geloof zit in mijn 

hart en in mijn hoofd en dat neem ik mee waar ik 

ook ga. Dat ga ik niet tactisch verbloemen, ik zou 

het niet eens kunnen. Ook onze medisch-ethische 

standpunten, over het begin en het einde van het 

leven, komen voort uit diepgewortelde overtuigin-

gen over zorg voor kwetsbaar leven. Die kun je niet 

zomaar negeren of verzwijgen. 

Nee, we gaan onze naam niet veranderen. Maar 

we kunnen vast wel ons verhaal nog aantrekke-

lijker maken voor niet-christenen. Want dat is het 

beste voor Nederland, daarvan ben ik overtuigd, 

anders had ik wel bij een andere partij gezeten. 

Dus ik probeer met plezier iedereen over te halen 

om bij te dragen aan dat verhaal. Aan een sterkere 

ChristenUnie. Maar niet ten koste van het hart van 

de zaak. Wat de verkiezingsuitslag ook wordt, met 

onze Gideonsbende blijven we gewoon altijd met 

ziel en zaligheid doen wat we kunnen. Op hoop 

van zegen. 

Gert-Jan Segers
Lijsttrekker ChristenUnie

Op wie stem jij?

Tweede Kamerverkiezingen 2021
Woensdag 1 7 maart

Maak kennis  
met onze  

50 kandidaten.

ChristenUnie
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Carola is naast Gert-Jan één van de boegbeelden van onze partij. Met jarenlange 

ervaring als Tweede Kamerlid én als minister en vicepremier, schrikt ze niet van 

stevige onderhandelingen. Ze is deskundig en koersvast, ook bij ingewikkelde 

dossiers. Daarbij zet zich ze altijd in voor het gesprek en wijkt ze op spannende 

momenten niet voor druk. Ze wekt alom respect voor haar bevlogen inzet.

Geboren en getogen op Goeree-Overflakkee, woont en werkt Pieter nu in 

Den Haag en zet zich als fractievoorzitter in voor de bloei van de stad en 

haar inwoners. Hij verbindt als geen ander stad en land. Met een lange 

staat van dienst op en rond het Binnenhof kent hij de ins en outs van de 

belangrijkste politieke vraagstukken. Pieter gaat voor een beter klimaat, een 

rechtvaardig belastingstelsel en een land waar je betaalbaar kunt wonen.

Don is advocaat en fractievoorzitter in Amsterdam. Opkomen voor recht en 

gerechtigheid is al jarenlang een rode draad in zijn werk. Hij zet zich in voor 

kwetsbare mensen in de stad – van daklozen tot slachtoffers van mensenhandel 

en uitbuiting - en strijdt als advocaat tegen de perverse schuldenindustrie die 

mensen in grote problemen brengt.

Opkomen voor kwetsbare mensen. Dat is de inzet van Mirjam sinds ze politiek 

actief is. Al jong begon ze als raadslid in Utrecht waar ze de aanzet gaf om de 

grote misstanden in de prostitutie aan te pakken. Als fractievoorzitter in de Eerste 

Kamer maakt ze zich sterk voor de bescherming van onze rechtsstaat. Nu maakt 

ze vol overtuiging de overstap naar de Tweede Kamer om ook daar op te komen 

voor goede zorg voor iedereen, voor een rechtvaardige samenleving.

Gert-Jan Segers

Carola Schouten

Mirjam Bikker

Don Ceder

Pieter Grinwis
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1

(Amersfoort, 1969)

(Gouda, 1982)

(Amsterdam, 1989)

(Den Haag, 1979)

(Rotterdam, 197 7)

2

4

5

3

Gert-Jan is onze lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als 

betrokken politiek leider, toont hij met overtuiging de hartenklop van onze 

partij. Hij is verbindend, ideeënrijk en inspirerend. Het is bijzonder hoe hij, 

binnen én buiten de Kamer, steeds het gesprek kan voeren van hart tot hart. 

Als aanvoerder van onze Gideonsbende, vertaalt hij op een aansprekende 

manier christelijksociale idealen in hoopvolle politiek.

ONZE KANDIDATEN
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Als projectcoördinator van een vrijwilligersorganisatie in Ede zet Dirjanne zich in 

voor een stad waarin mensen naar elkaar omzien. Ze legt verbinding tussen jong 

en oud, tussen mensen van allerlei achtergronden en met hun eigen verhalen. Ook 

als raadslid komt ze op voor de inwoners van Ede – van eenzame ouderen  

tot mantelzorgers, van daklozen tot asielzoekers.

Stieneke is ons Kamerlid uit het Noorden. Ze ziet het als haar opdracht om iedere 

dag werk te maken van gerechtigheid. Om te strijden tegen onrecht en om het 

geluid van de regio te versterken in Den Haag. In de Tweede Kamer komt ze op 

voor slachtoffers van seksuele uitbuiting en mensenhandel, gaat ze de strijd 

aan tegen drugs en zet ze zich in voor goede verbindingen tussen de regio en de 

Randstad. Daarnaast maakt ze zich sterk voor de mensen in Groningen die te 

maken hebben met de gevolgen van de gaswinning.

Hermen is een ervaren en bevlogen politicus die graag in gesprek gaat met 

mensen. Als fractievoorzitter in de Staten van Noord-Brabant zet hij zich in 

voor een leefbare omgeving, veilige wijken en voor een eerlijk economie waarin 

mensen centraal staan. Hij zoekt naar 

wat voor mensen telt en vertaalt dat naar 

concreet en politiek handelen, ten dienste 

aan de samenleving.

Als enthousiast raadslid in Rhenen vindt Nico het belangrijk op om te komen 

voor kleine gemeenschappen. Daar waar we oog hebben voor elkaar ligt 

volgens hem de kracht van onze samenleving. Als ondernemer ziet hij een rol 

voor Nederland weggelegd in het bestrijden van onrecht en onderdrukking 

wereldwijd. Zijn politieke ervaring kwam goed van pas toen hij Stieneke 

verving in de Tweede Kamer tijdens haar zwangerschapsverlof.

Eppo Bruins

Dirjanne van Drongelen

Stieneke van der Graaf

Nico Drost

Hermen Vreugdenhil

7
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(Rhenen, 1980)

(Nieuwendijk, 1975)

(Ede, 1986)

(Groningen, 1984)
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Als één van de weinige Kamerleden met een bèta-achtergrond, weet Eppo 

zijn brede kennis en inzichten te combineren met een warm kloppend hart 

voor leerlingen en docenten, vakmensen en ondernemers. Vanuit de politiek 

zet hij zich in voor een economie die recht doet aan mensen, of ze nu 

bouwen aan familiebedrijven, ZZP’er zijn of in de schulden zitten. 

ONZE KANDIDATEN
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VEELGESTELDE VRAGEN

Reinier: “Ik hoef de verschillen niet de overdrijven: 

de ChristenUnie kan met allebei samenwerken en 

heeft dat ook gedaan. Maar ja, de verschillen zijn 

er wel, bijvoorbeeld in hoe centraal de zorg voor 

de schepping staat. Ik zag bij de vorige verkiezin-

gen een ranglijstje waarin de ChristenUnie zelfs 

het duurzaamst bleek, althans, na de Partij voor 

de Dieren. De groenste niet-one-issue-partij dus. 

De onderlinge verschillen waren ook zichtbaar bij 

de recente stemmingen in de Tweede Kamer over 

de opvang van vluchtelingen uit Moria.

Als ik een patroon zoek in de vele verschillen, ligt 

die vooral in hoe de ChristenUnie zich verhoudt 

tot de maatschappij. De SGP lijkt zich het meest 

vervreemd te voelen. Dat verklaart misschien ook 

de linkjes die er daar liggen met Forum voor De-

mocratie. Het CDA presenteert zich juist als brede 

volkspartij, wil zoveel mogelijk mensen vertegen-

woordigen en is eigenlijk altijd wel bereid mee te 

regeren.

De ChristenUnie zit daar tussenin. Christen-

Unie-mensen beseffen vaak, heb ik de indruk, 

dat ze bij een minderheid behoren, maar tegelijk 

zijn ze heel actief en betrokken, in alle lagen van 

de samenleving. Zeg maar een mentaliteit van: 

“Schouders eronder, we gaan dit land een beetje 

mooier proberen te maken – op hoop van zegen.”

Je kunt ook zo’n lijn trekken in hoe deze drie 

partijen de rol van de kerk zien. De SGP is hier wat 

gematigder in geworden en is daarin de laatste 

jaren meer op de ChristenUnie gaan lijken, maar 

de visie is officieel nog steeds dat de staat het 

christendom moet bevorderen, ten nadele van de 

andere overtuigingen. Het CDA is hierin juist om-

gekeerd: hun verkiezingsprogramma’s verwijzen al 

jaren nergens meer naar het geloof.

Ook hierin heeft de ChristenUnie een mooie mid-

denpositie: deze partij zet vol in op de vrijheid om 

te geloven. En als je die vrijheid voor jezelf claimt, 

geldt die ook voor anderen. Dus niet stiekem het 

christendom een beetje meer: dat keert zich ook 

als een boemerang tegen je.”

Schrijver en publicist Reinier Sonneveld, bekend van diverse boeken over het 

geloof, stemt ChristenUnie. Voor de site van de EO beantwoordde hij jarenlang 

vragen over geloven. We vroegen hem daarom wat hij zou antwoorden op vier 

veel gestelde vragen over de ChristenUnie en de komende verkiezingen. 

Vraag 1

“ChristenUnie-mensen beseffen 

vaak, heb ik de indruk, dat ze 

bij een minderheid behoren, 

maar tegelijk zijn ze heel  

actief en betrokken.”

        
  eel gestelde  
vragen 

‘ Wat is nou eigenlijk het echte verschil tussen 

die drie christelijke partijen, de ChristenUnie, 

de SGP en het CDA?’

9
Foto: Jeroen Jumelet
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‘ De ChristenUnie heeft dan wel mee kunnen regeren, 

maar is er wel genoeg bereikt? Als kleine partij kun je 

uiteindelijk toch niet zo veel?’

‘ Politiek betekent toch compromissen? 

Is de ChristenUnie niet beschadigd door mee  

te gaan regeren? Moet je dat wel willen?’

Reinier: “Ik zou bijna zeggen: heb je wel eens een 

steentje in je schoen gehad? Iets kleins kan toch ta-

melijk veel invloed hebben op hoe je functioneert.”  

Omvang zegt niet alles. De PVV staat vaak op 

nummer twee in de peilingen, maar krijgt vrijwel 

niks voor elkaar. Maar ook een partij als Groen-

Links heeft stevige idealen, maar staat doorgaans 

langs de zijlijn. Terwijl het onder politiek analisten 

intussen bijna een cliché is geworden om te con-

stateren dat de ChristenUnie zo disproportioneel 

veel succes heeft. Ik heb diverse columnisten naar 

adem zien happen bij de lijst resultaten die deze 

partij bijhoudt: 178 zijn het er nu ik dit schrijf, over 

de afgelopen regeringsperiode. Dat is tamelijk 

spectaculair voor ‘maar’ vijf zetels.

Die lijst vind ik best grappig, omdat het zo oncal-

vinistisch onbescheiden is, wat eigenlijk niet zo bij 

de ChristenUnie past. Maar ze hebben een punt. 

In de afgelopen jaren is deze partij ook regelmatig 

koploper geweest in aantal aangenomen moties. 

Dat laat vakmanschap zien en hoe serieus je wordt 

genomen: je overlegt eerst met andere Kamerle-

den die het mogelijk kunnen steunen, daar onder-

houd je warme contact mee, en dan pas dien je in. 

Voor de grotere partijen staat de ChristenUnie voor 

stabiliteit. Ze zijn het lang niet altijd met die partij 

eens, doen soms wat kribbig over het succes, maar 

ze weten in elk geval wat ze aan hen hebben. 

Daardoor is het een stuk prettiger en effectiever 

samenwerken dan met bijvoorbeeld zo’n nieuwe 

partij die voortdurend met zichzelf over straat rolt.

Sommige zetels hebben meer invloed dan andere. 

Ik heb de indruk dat in de ‘paarse jaren’ een stem 

op het GPV of de RPF (de voorgangers van de 

ChristenUnie) eigenlijk een halve stem was. Er 

werd wat lacherig gedaan over christelijke politiek. 

Tegenwoordig is een stem op de ChristenUnie een 

dubbele stem.”

Reinier: “De ChristenUnie heeft vieze handen 

gemaakt, dat lijkt me duidelijk en de fractie zelf is 

trouwens de eerste geweest om dat toe te geven. 

Ik hoor mensen het wel vaker zeggen: “Daar wil ik 

niet aan meewerken. Daar betaal ik niet aan mee. 

Daar komt mijn handtekening niet onder.” En dat 

klinkt vroom en behoorlijk radicaal. Maar het is 

nog lang niet radicaal genoeg.

Er is namelijk geen terrein waar je schone handen 

houdt. Je sluit altijd en overal compromissen. 

Natuurlijk, de wereld wordt pas echt een paradijs 

als ik absoluut dictator wordt (*kuch*), maar 

zodra je gaat samenwerken, stuit je meteen op 

die ‘lastige’ ander die maar individu blijft en van 

alles vindt waar jij het niet mee eens bent. Je 

bent overal onderdeel van iets groters. Je doet 

altijd mee. 

“In de afgelopen 

jaren is deze 

partij ook 

regelmatig 

koploper geweest 

in aantal 

aangenomen 

moties.”

Vraag 2

Vraag 3

VEELGESTELDE VRAGEN
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Resultaat nr. 79

Waardig ouder worden
Al onze aanbevelingen van ‘Waardig Ouder 

Worden’ zijn integraal overgenomen als  

kabinetsbeleid.

Resultaat nr. 127

Criminaliteit
Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit voor de 

bestrijding van de georganiseerde ondermijnende 

criminaliteit. Dit geld wordt onder meer gebruikt 

voor de oprichting van een speciale antidrugseen-

heid en betere beveiliging voor rechters, officieren 

van justitie en advocaten. 

Resultaat nr. 158

Vrijheid voor ondernemers
Al jarenlang was het de ChristenUnie een doorn in 

het oog dat sommige winkeliers gedwongen wor-

den op zondag open te gaan als ze dat zelf niet 

willen. Dankzij een wetswijziging die in 2020 naar 

de Tweede Kamer ging krijgen ondernemers weer 

de vrijheid terug om daar zelf keuzes in te maken. 

Resultaat nr. 106

Klimaatakkoord
Het klimaatakkoord is een uiting van goede zorg 

een kwetsbare schepping. Het is ambitieus, maar 

houdt ook rekening met de draagkracht van ge-

wone gezinnen en mensen met een smalle beurs.

Resultaat nr. 42

Preventie onbedoelde  
zwangerschappen
Voor de komende jaren is er 53 miljoen euro voor 

het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde 

(tiener)zwangerschappen. 

Resultaat nr. 155

10.000 woonplekken extra voor dak- en 
thuisloze mensen
Met deze 10.000 extra woonplekken en €200 

miljoen voor begeleiding maken we een goede 

start met een echte oplossing voor deze kwetsbare 

groep mensen. 

Resultaat nr. 143

Incassobureaus
Voor incassobureaus gaan strengere regels gel-

den. Ze moeten voortaan een vergunning hebben 

en ingeschreven staan in een speciaal incasso-

register. Met ‘een brede schuldaanpak’ wil het 

kabinet consumenten beschermen tegen onjuiste 

incassopraktijken.

Resultaat nr. 74

Kinderpardon
Een grote groep kinderen die hier langer dan 

vijf jaar wonen en uitgezet dreigden te worden, 

mochten toch in Nederland blijven.

Resultaat nr. 157

Lerarentekort
Het kabinet steekt de komende vier jaar 116 

miljoen euro in het onderwijs van Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Dit 

geld is bedoeld om acute personeelstekorten op 

te vangen in de steden waar het lerarentekort het 

grootst is.

Kijk voor meer op 
christenunie.nl/resultaten 

Resultaten

VEELGESTELDE VRAGEN
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VEELGESTELDE VRAGEN

‘  Stel dat één van de rechts-populistische partijen kans 

maakt om mee te regeren, dat lijkt helemaal niets. 

Moet ik daarom niet gewoon strategisch stemmen, 

om dat te helpen voorkomen?’

Reinier: “Strategisch stemmen is in sommige ge-

vallen best logisch. Je wilt dat er zoveel mogelijk 

van je idealen werkelijkheid worden en dus dat 

er een regering komt die daar maximaal aan bij-

draagt. Dan kun je inderdaad stemmen 

op een partij die niet direct je favoriet is 

of die je zelfs tegenstaat, om maar nóg 

erger te voorkomen.

Maar bijvoorbeeld in het geval van de 

PVV en de ChristenUnie vind ik strate-

gisch stemmen juist erg onlogisch. De 

PVV staat vaak wel hoog in de peilin-

gen, maar heeft geen kans om mee te 

regeren. De VVD, die dit keer ruim aan 

kop ligt, noemde eerder die kans zelfs 

‘nul’. Een stem op de PVV is daarmee 

verloren, want Wilders wordt nooit 

premier. En om diezelfde reden is ook 

de strategische stem tégen Wilders ver-

loren, want je stemt tegen iets wat sowieso nooit 

ging gebeuren.

Tegelijk zijn er diverse coalities denkbaar waar 

de ChristenUnie aan kan bijdragen en heeft deze 

partij zich bewezen als betrouwbare, constructie-

ve partner. De kans dat de ChristenUnie opnieuw 

regeringsverantwoordelijkheid krijgt, wordt groter 

met elke stem.

Maar het belangrijkste wat niet werkt aan strate-

gisch stemmen is dat het een wilde gok blijft. Je 

gaat rekenen met allerlei ‘misschienen’. Bij elke 

verkiezingsuitslag zijn er verrassingen, de peilingen 

zitten er altijd naast, de formatie-onderhandelin-

gen zijn notoir onvoorspelbaar. In 2012 stemden 

veel mensen strategisch op de VVD of de PvdA om 

de ander maar te voorkomen en oeps, toen kregen 

ze die allebei. 

Strategisch stemmen is voetballen in de mist. 

Je schiet zomaar in eigen doel. Wie strategisch 

probeert te stemmen kan uiteindelijk hebben 

bijgedragen aan een regering die je juist niet wilde 

én ook nog eens niet zijn hart hebben gevolgd. Als 

je voetbalt in de mist, ‘scoor’ je alleen als je de bal 

dichtbij jezelf houdt. Ik bedoel, gewoon stemt op 

wat het beste bij je past.” 

Actief, maar ook passief. Daar kun je je han-

den niet vanaf trekken. Die handen zijn al 

‘vies’ geworden door te besluiten ergens niet 

aan mee te doen. Door mee te regeren had 

je wellicht in een compromis je handteke-

ning moeten zetten onder een maatregel 

die je intens niet wilde, maar je had wel bijvoor-

beeld een groep vluchtelingen kunnen redden. Nu 

je niet meeregeerde, stond je handtekening ‘vroom’ 

niet onder die ene vervelende maatregel, maar die 

vluchtelingen heb je laten zitten.

De afweging die elke politieke partij maakt is deze: 

stel, we zitten allemaal in dezelfde auto, waar kan 

ik dan de beste resultaten behalen? Als ik op de 

achterbank zit en steeds heel hard roep dat het 

anders moet en als het misgaat tenminste kan 

zeggen: maar ík zat niet achter het stuur…?  

Of als ik gewoon achter het stuur zit?

Ja, er is moed voor nodig om achter het stuur te 

zitten. Je krijgt kleerscheuren of erger. Maar je 

haalt in elk geval resultaten en wat niet lukt heb je 

tenminste geprobeerd. Liever vieze handen maken, 

dan je handen zogenaamd wassen in onschuld.”

“Je bent overal onderdeel van  

iets groters. Je doet altijd mee.”

“Wie strategisch 

probeert te stemmen 

kan uiteindelijk 

hebben bijgedragen 

aan een regering die 

je juist niet wilde én 

ook nog eens niet zijn 

hart hebben gevolgd.”

Vraag 4
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5. We willen de zorg dichterbij in de regio orga-

niseren, zodat zorgverleners elkaar kennen, beter 

samenwerken en patiënten meer invloed hebben. 

We willen goede, zinvolle zorg en meer geld naar 

preventie. Met oog voor de grenzen aan de maak-

baarheid van ons leven.

1. We verlangen naar een samenleving waarin we 

aandacht hebben voor elkaar en voor Gods schep-

ping. We staan voor een overheid die een bondge-

noot van burgers is en kiest voor wat écht telt.

2. We zien Nederland als een land van gedeelde 

waarden. Met ruimte om van elkaar te verschillen, 

maar ook een gezamenlijk gedragen verantwoor-

delijkheid voor onze democratie en rechtsstaat. 

We staan pal voor (geestelijke) vrijheden, zoals 

vrijheid van godsdienst en onderwijs.

3. We willen dat er meer ruimte komt om naar  

elkaar om te zien. Niet altijd werk, werk, werk, 

maar ook tijd voor het gezins- en familieleven, 

vrijwilligerswerk en mantelzorg.

4. We vertrouwen op de veerkracht van de  

samenleving en versterken initiatieven van  

onderop. Zorgzame dorpen, stadsdelen, buurten 

en burgercoöperaties krijgen alle ruimte en steun 

van de overheid om onderling te zorgen voor  

goede zorg, duurzame energie of het openhouden 

van een buurthuis.
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Een economie waarin  
mensen centraal staan

11. We willen dat de overheid oog heeft voor alle 

windstreken en regio’s van ons land. Met forse 

investeringen in betere regionale infrastructuur en 

regiodeals die onze gemeenschappen versterken.

12. We willen armoede in ons land bestrijden. 

Met een hoger minimumloon, hogere bijstand, zo 

snel mogelijk een woning bij dakloosheid en een 

offensief tegen de schuldenindustrie.

13. We stellen een grote wijziging van het belas-

tingstelsel voor. We willen een rechtvaardig, be-

grijpelijk, groen en vriendelijk stelsel voor gezinnen 

én alleenstaanden, waarbij werken loont. Zonder 

toeslagen en in plaats daarvan een eenvoudige 

basiskorting, die per maand wordt uitgekeerd.

14. Wij knokken voor de kansen van starters en 

jonge gezinnen op de woningmarkt. En ook voor 

meer woningen waarin mensen waardig ouder 

kunnen worden. Voor een gezonde woningmarkt, 

waarbij onrechtvaardige verschillen tussen kopers 

en huurders verdwijnen en iedereen een  

betaalbaar en duurzaam huis kan vinden.

Zorg voor elkaar

6. We staan pal voor de beschermwaardigheid 

van het leven, van het begin tot het einde. We 

zorgen ervoor dat mensen waardig ouder kunnen 

worden en komen op voor ongeboren leven, met 

betere hulp en begeleiding.

7. We werken aan onderwijs dat gaven en talenten 

tot bloei brengt. We willen minder prestatiedruk op 

jongeren, daarom schaffen we het leenstelsel af. 

Goed onderwijs, meer zeggenschap en waardering 

voor leraren en ruimte voor ouders om een school 

te kiezen die past bij hun levensovertuiging.

8. We strijden voor gerechtigheid voor mensen in 

een kwetsbare positie, omdat ieder mens waarde-

vol is en geschapen naar Gods beeld. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat we niet wegkijken bij het grote 

onrecht van mensenhandel in de prostitutie. En 

dat we opkomen voor een drugsvrije samenleving, 

waarin levens van jonge mensen niet meer worden 

verwoest door de drugsmaffia.

9. We willen een rechtvaardiger migratiebeleid, 

met meer grip. Waarin we ruimhartig kwetsbare 

vluchtelingen opvangen en een einde maken aan 

inhumane omstandigheden zoals op Lesbos. 

Strenger omgaan met arbeidsmigratie en het 

onrecht dat daarmee samenhangt. En betere inte-

gratie door kleinschalige lokale opvang, in plaats 

van grote asielzoekerscentra.

10. We kiezen voor een economie waarin niet 

maximale groei, maar de bloei van mensen en 

de samenleving centraal staat. Met ruimte voor 

(familie)bedrijven om duurzaam te ondernemen 

en een arbeidsmarkt met minder verschillen en 

meer zekerheid.
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19. We willen meer samenwerking in Europa rond 

migratie, klimaat en buitenlands beleid. We willen 

een Europa dat zich aan gemaakte afspraken 

houdt, maar ook meer nationale zeggenschap 

over Europese besluiten.

20. We komen op voor vrede en recht in de we-

reld. Door het bestrijden van armoede via ontwik-

kelingssamenwerking en door werk te maken van 

eerlijke handel. En we komen op voor godsdienst-

vrijheid, altijd en overal.

15. We willen dat beter wordt nagedacht over 

hoe we ons prachtige land inrichten. De landelijke 

overheid moet weer richtinggevende keuzes ma-

ken over de plek van woningen, landbouw, natuur, 

vervoer en energie.

Kiezen voor de schepping

16. We gaan voor een circulaire economie en 

een maatschappij zonder afval. Stoppen met de 

wegwerp-economie en meer repareren.

17. We willen grote stappen zetten richting een 

klimaatneutrale samenleving, en echt verantwoor-

delijkheid nemen voor Gods schepping. Dat bete-

kent: mensen helpen hun huizen te verduurzamen, 

minder vervuilende industrie, meer elektrische 

auto’s, betere treinverbindingen, minder vliegen en 

veel meer duurzame energie.

18. We kiezen voor kringlooplandbouw en meer 

ruimte voor de natuur in ons land. We leggen veel 

meer bos aan en zorgen dat boeren een eerlijke en 

duurzame boterham kunnen verdienen.
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www.christenunie.nl/standpunt/....

Meer weten over één specifiek onderwerp?Kijk op www.christenunie.nl/standpunt/....

Aanslagen
Abortus
Antisemitisme
AOW
Arbeidsmarkt
Arbeidsmigratie
Armeense genocide
Armoede
Aruba
Asiel en migratie (Europa)
Asielbeleid
Asielprocedures
Asielzoekers
Auto’s
Banken
Basisbeurs
Basisscholen
Bed, bad & brood
Begrotingstekort
Belastingaftrek
Belastingen
Belastingontduiking
Belastingparadijs
Belastingstelsel
Belastingtarief
Beroepsonderwijs
BES-eilanden
Bijstand
Bijzonder onderwijs
Biomassa
Bonaire
Buitenland
Buitenlandse zaken
Caribisch Nederland
Caribische eilanden
Christelijk onderwijs
Christenvervolging
Chronisch zieken
Circulaire economie
CO2-reductie
Coronacrisis
Criminaliteit
Cultuur
Curaçao
Cybercriminaliteit

Cybersecurity
Dakloosheid
Defensie
Dierenwelzijn
Doorbetaling bij ziekte
Drugs
Duurzaamheid
Economie
Eenverdieners
Eenzaamheid
Eigen risico
Energiebesparing
Euro
Europa
Euthanasie
Fossiele brandstoffen
Gaswinning
Geloof
Geloofsvrijheid
Gevangenissen
Gezin
Gezondheid
GGZ
Godsdienstvrijheid
Gokken
Grondwet
Handelsakkoorden
Hoger onderwijs
Huiselijk geweld
Huizen
Huwelijk
Hypotheekrenteaftrek
Industrie
Infrastructuur
Innovatie
Integratie
Islam
Islamisering
Israël
Jeugdhulp
Jeugdzorg
Jihadgangers
Jongeren
Joodse volk
Kerncentrales

Kindermishandeling
Kinderopvang
Klimaat
Kolencentrales
Krimpregio
Landbouw
Leenstelsel
Leven lang leren
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Maatschappelijke diensttijd
Mantelzorg
Marktwerking in de zorg
Maximumsnelheid
MBO
Media
Medische ethiek
Mensen met een beperking
Mensenhandel
Mensenrechten
Mercusor
Middelbare scholen
Midden-Oosten conflict
Milieu
Minder regels in de zorg
Molukkers en Papoea’s
Multinationals
Nabestaanden
Natuur
Normen en waarden
Oeigoeren
Ondernemers
Onderwijs
Onderwijskansen
Onderzoeksgeld
Ontslagrecht
Ontwikkelingsbudget
Ontwikkelingshulp
Ontwikkelingslanden
Ontwikkelingssamenwerking
Openbaar vervoer
Orgaandonatie
Ouderen
Ouderenwerkloosheid
Ouderenzorg

Palestijnen
Palliatieve zorg
Passend onderwijs
Pensioenen
Pensioenstelsel
Persoonsgebonden 
budget (PGB)
Pil van Drion
Plastic
Politie
Privacy
Prostitutie
Racisme
Rechtspraak
Referendum
Regio
Relatietherapie
Rijksbegroting
Rohingya
Saba
Scheepvaart
Scholingsbeurs
Schone energie
Schulden
Sint Eustatius
Sint Maarten
Sociaal ondernemen
Sociale zekerheid
Speciaal onderwijs
Sport
Startups
Statiegeld
Streekziekenhuizen
Studenten
Studiefinanciering
Suriname
Syndroom van Down
Terrorisme
Terrorismebestrijding
Terugkeerbeleid
Tienermoeders
Toegankelijke zorg
Topinkomens
Trein
Tuinbouw

Uitgeprocedeerde asiel-
zoekers
Universiteiten
Vaccinaties
Vaderschapsverlof
Vast contract
Veiligheid
Vergrijzing
Verhuurdersheffing
Verlofregelingen
Vermogensrendements-
heffing
Verpleeghuiszorg
Verzorgingshuizen
Veteranenzorg
Visserij
Vlaktaks
Vliegveld Lelystad
Vluchtelingen
Voedsel
Voltooid leven
Vrijwilligers
Vuurwerk
Waardig ouder worden
Waddengebied
Water
Wegen
Werken met een beperking
Werkloosheid
Wetenschap
Wijkagenten
Wonen
Zeggenschap in de zorg
Zondagsopening winkels
Zorg
Zorgverzekeraars
Zwangerschapsverlof
ZZP’ers
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CAMPAGNE UPDATE

Wat kunt u doen
 om te helpen?

Wilt u onze verkiezingscampagne direct 

ondersteunen? Doe dan op deze  

manieren mee:

Geef dit speciale 
magazine door  
aan iemand die nog niet 

zeker is van zijn of haar 

stem op de ChristenUnie. 

Het kan ook de basis zijn 

voor een leuk gesprek!

Volg onze accounts op social media, 
en deel onze berichten, video’s en foto’s  

met uw eigen vrienden. U kunt ook altijd  

uw eigen stemoproep delen via  

social media. 

Steun de campagne met een gift 
Daarmee kunnen wij weer meer mensen bereiken met 

onze hoopvolle boodschap. 

Bid mee.  
Wilt u onze verkiezingscampagne meenemen in uw gebed? 

Dat we de juiste woorden mogen spreken, de goede keuzes 

mogen maken. Dat we wijsheid en energie mogen ontvangen 

om ons werk zo goed mogelijk te doen.

Wilt u gratis een extra magazine bestellen om weg te ge-

ven? Bestel ‘m op christenunie.nl/gratis-magazine 

Vandaag is het ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’.  
Ik ben God heel dankbaar voor mijn gezin, voor ons 
land waarin we juist ook in moeilijke tijden voor 
elkaar proberen te zorgen, voor de vrijheid om te 
geloven en voor de vrijheid om geloof een stem te 
geven. Waar ben jij dankbaar voor? #dankdag

Gert-Jan Segers

Kijk op christenunie.nl/geven hoe dat heel makkelijk kan.

@gjmsegers & @christenunie  

facebook.com/gertjansegersCU 

facebook.com/christenunie

 

DOORGEEF

EXEMPLAAR

Op 15 maart organiseren we een  

(online) gebedsbijeenkomst. Kijk voor meer informatie op 

christenunie.nl/gebed
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Colofon
Redactie
Floris Spronk (eindredacteur),  

Jop Douma (hoofdredacteur),  

Alma Broekmaat-Hagens,  

Tjitske Kuiper – De Haan,  

Gerben van Helden.

Met dank aan
Anne Paul Roukema |  

www.inhisimage.nl  

Reinier Sonneveld |

www.reiniersonneveld.nl

Ruben Timman |

www.nowords.nl

Vormgeving
IDD

Contact
Postbus 439, 3800 AK  

Amersfoort

Tel. 033 4226969

info@christenunie.nl

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18

www.christenunie.nl/contact 

CBB
ChristenUnie magazine verschijnt  

in braille en audio bij het CBB  

Tel. 0341 565 499

Druk
Vellendrukkerij BDU B.V.

ChristenUnie magazine wordt  
verpakt in biofolie. 

@gjmsegers & @christenunie  

facebook.com/gertjansegersCU 

facebook.com/christenunie

15-17 MAART

Tweede  
Kamerverkiezingen

Onze leden maken het mogelijk dat 
onze politici ondersteuning krijgen in 
hun werk, dat we een nieuwe generatie 
van politici op kunnen leiden en dat we 
een hoopvolle campagne kunnen voe-
ren. En wist u dat de ChristenUnie extra 
subsidie ontvangt voor elk nieuw lid? 
Uw steun is meer dan ooit nodig. Op 17 
maart 2021 zijn de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Met u willen we kiezen 
voor wat écht telt. Doet u met ons mee? 

Speciaal verkiezingstarief:  
dit jaar voor € 20,21 euro.

U ontvangt dan drie keer per jaar het 
ChristenUnie magazine, uitnodigingen 
voor onze congressen en netwerkeven-
ts, en elke maand de nieuwsbrief van 
Gert-Jan Segers. 

 Kijk op www.christenunie.nl/ 
welkom voor meer informatie

HELP ONS OM 
OOK OP DE LANGE 
TERMIJN VERSCHIL 
TE MAKEN:  
WORD LID!

Tip

Advertenties
Theo Wijbenga   

T el: 058-2987616  

M : 06 51426179  

theo.wijbenga@ndcmedi-

agroep.nl

Het volgende ChristenUnie  

magazine verschijnt in 

september 2021

De advertenties in dit  

magazine vertegenwoordigen 

niet automatisch de politieke 

standpunten van de Christen-

Unie, maar worden geplaatst 

om het maken van het maga-

zine te kunnen bekostigen.

Giften
De ChristenUnie  

steunen met uw gift?  

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18  

t.n.v. ChristenUnie  

te Amersfoort

Persoonsgegevens en privacy
De ChristenUnie gaat zorgvul-

dig om met uw persoonsgege-

vens. Meer informatie hierover in 

onze privacyverklaring op www.

christenunie.nl/privacyverkla-

ring. Vragen of bezwaar? Mail of 

bel met het Partijbureau. 

U kunt de ChristenUnie ook promoten door het logo tijdelijk toe te voegen aan uw profielfoto. Dat kan heel 
simpel via deze link:  
https://twibbon.com/support/christenunie-tk2021 

Help ons promoten!

Wilt u gratis de maandelijkse nieuwsbrief  
van Gert-Jan Segers ontvangen?  

Ga dan naar www.christenunie.nl/nieuwsbrief 

en blijf zo op de hoogte van het belangrijkste  

nieuws uit Den Haag.



Ik stem op de ChristenUnie omdat... 

Twijfel je over een stem op de ChristenUnie? 
Doe de test! 

Kijk op christenunie.nl/test

“De ChristenUnie 
genoeg van mijn 

idealistische wensen 
voor de wereld weet 

te combineren met het 
liefhebben van God én 

onze naaste.” 
Karl Sluiter

“De partij niet 
schreeuwt, maar 

verantwoordelijkheid 
neemt door mensen 

met elkaar te 
verbinden!”

Erik van Dijk

“Ik grote waarde 
aan een nuchter en 

realistisch christelijk 
geluid in de Nederlandse 

politiek hecht, waarbij 
men met de huidige 

samenleving rekening 
houdt en erop inspeelt.”

Annelijn de Gier

“Ze tegen de 
‘ikke, ikke, ikke, 

mentaliteit zijn.”
Evert-Jan de Jong

“Ik blij ben dat er 
binnen de CU ruimte 
is voor nuance, strijd 

voor idealen en eerlijke 
reflectie.”

Sanny Brunekreeft

“Zij goed voor de  
aarde willen zorgen 

en staan voor de 
bescherming van  

het leven.”
Frank Wilschut

“Ik heel graag een 
christelijk geluid in 

de politiek wil.”
Frida Noppers-Noordzij

“Ze dicht bij hun  
eigen identiteit blijven 

in iedere situatie!”
Susanne Kooiman

“Een partij is die 
‘samen’ in samenleving 

in praktijk brengt.”
Matthijs Vet

“Er  behoefte is 
aan een realistisch 
christelijk geluid in 

een samenleving 
die bol staat van de 

polarisatie.”
Michel Dickhoff


