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CDA Iedereen

Onderwerp
Algemeen

VN--verdrag

Dit wil de partij
Het verdrag wordt ondertekend.

afspraak

Integrale aanpak/
compensatiebeginsel

Eigen regie en PGB
Geld

Medezeggenschap
Zorg

Algemeen

AWBZ en WMO

Arbeid en
inkomen

Dwang
Compensatiebeginsel =
steun van de gemeente
voor mensen met een
beperking.
Werk en inkomen

Wet werken naar
vermogen

Onderwijs

Positie ouders

Keuzevrijheid en
instemmingsrecht

De zorgverzekeraar voert de AWBZ uit voor
eigen klanten. Zorg is dicht bij de zorgvrager.
Gemeenten en zorgverzekeraars werken
samen
Zelf kiezen is belangrijk.
Het PGB blijft. Jij kunt een PGB kiezen.
De zorg
org die echt nodig is, is verzekerd.
Wonen en zorg worden gescheiden. Wonen
betaalt iedereen zelf.
Via een cliëntenraad of WMO raden kun jij
meepraten.
De mens met zijn zorgvraag staat centraal
De overheid en instellingen
• moedigen een gezonde leefwijze aan
• hebben aandacht voor het sociale
netwerk van mensen met een beperking.
• zetten zich in voor een gezonde
omgeving
Familie, vrienden en buurtgenoten zijn
belangrijk.
Zij helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te
zijn. Zorgverleners geven daarvoor ruimte.
Mantelzorg
org en professionele zorg moeten
elkaar versterken.
De AWBZ verzekert langdurige zorg.
En begeleiding die hoort bij 24-uurs
24
zorg.
Andere begeleiding gaat naar de WMO.
(n.v.t)
Bazen en vakbonden maken afspraken over
stages voor mensen met een beperking.

Wie kan werken, werkt. Ook mensen met een
beperking moeten werk kunnen
k
doen. Werk dat
bij hun past. Daarom moeten er meer banen
komen.
Er komt een nieuwe wet. De wet komt in de
plaats van
• Wajong
• WSW
• WWB
Mensen die nu werken in WSW of Wajong
houden hun rechten en plichten.
Ouders en school werken samen aan goed
onderwijs voor hun kinderen.
Ouders mogen zelf een school kiezen.
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Passend onderwijs
Vervoer
Toegankelijkheid
= kun je er
makkelijk komen

Toegankelijk openbaar
vervoer

Eigen vervoer
Zelfstandig wonen
Laaggeletterdheid
= moeite met
lezen en
schrijven

Ieder kind telt. Daarom heeft elk kind een plek
om goed te kunnen leren.
De overheid regelt het vervoer. Het vervoer
maakt meedoen mogelijk. Dus iedereen kan
mee.

Veilig fietsen is belangrijk. Daarom komen er
meer fietspaden.
Mensen wonen zo lang mogelijk thuis. Dat kan
zijn bij familie of zelfstandig
Voor de verkiezingen maakt de partij een folder
in makkelijke woorden.
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