8

Christen Unie
Ditit is een plan. De leden moeten nog een besluit nemen
nemen.
Gebaseerd op het oorspronkelijke partijprogramma.
Samengevat en vereenvoudigd naar eigen inzicht van de auteur,
in opdracht van ‘Op de kaart’.

Onderwerp
Algemeen

Zorg

Arbeid en
inkomen

Onderwijs

Dit wil de partij
VN-verdrag
VN
Het verdrag wordt zo snel mogelijk
ondertekend
De Grondwet wordt aangepast. Discriminatie
op grond van handicap en seksuele
geaardheid mag niet..
Integrale aanpak/
Meedoen is belangrijk.
compensatiebeginsel
Kunnen mensen door ziekte of een beperking
niet goed meedoen? De overheid helpt hen.
De regels voor die hulp worden algemener.
Regels met veel details verdwijnen.
Burgers kunnen bij 1 loket terecht.
Eigen regie en PGB
Eigen regie is belangrijk.
Het PGB blijft en wordt een recht.
Geld
Iedereen betaalt bij aan de zorg.
Mensen met weinig geld betalen weinig bij.
Oudere mensen hebben vaak hulpmiddelen
nodig. Iedereen spaart daarvoor.
Medezeggenschap
Patiënten werken samen in verenigingen.
Zo staan zij sterker. De verenigingen krijgen
genoeg geld.
Algemeen
De overheid
• geeft meer aandacht aan het voorkomen
van ziektes
• moedigt een gezonde leefwijze aan.
Zorg moet dicht bij de zorgvrager zijn.
De zorg is geen markt.
Familie en vrienden zijn belangrijk. Want zij
helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn.
Zij geven mantelzorg.
Professionele zorg steunt de mantelzorg.
m
AWBZ en WMO
De AWBZ verzekert langdurige zorg.
Andere zorg gaat naar de WMO
Dwang
Compensatiebeginsel =
Wie kan werken, krijgt kansen.
steun van de gemeente
Kan iemand door zijn beperking niet het
voor mensen met een
gewone loon verdienen? De overheid betaalt
beperking.
bij.
Werk en inkomen
Wet werken naar
Bazen moeten meer mensen met een
vermogen
beperking in dienst nemen. De overheid geeft
het goede voorbeeld en maakt bazen
enthousiast.
Positie ouders
Ouders krijgen meer zeggenschap.

Keuzevrijheid en
instemmingsrecht
Passend onderwijs

Verwijst de school een leerling naar het
passend onderwijs?
Ouders moeten het goed vinden.
Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd.
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Vervoer
Toegankelijkheid
= kun je er
makkelijk komen

Toegankelijk openbaar
vervoer

Eigen vervoer
Gebouwen en wonen

Laaggeletterdheid
= moeite met
lezen en
schrijven

Huizen worden geschikt voor mensen met een
beperking en ouderen.
Geschikte huizen worden ook vlak bij elkaar
gebouwd. Zorg geven is zo makkelijker.
Taal is belangrijk.
Sommige leerlingen hebben moeite met lezen
en schrijven.
Zij krijgen op school meer aandacht.
Sommige leerlingen zijn woordblind of
rekenblind.
Voor hen worden de exameneisen aangepast.
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