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En nu vooruit

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

Onderwerp
afspraak

Dit wil de partij
Algemeen

VN-verdrag

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

Mensen gaan uit van eigen kracht.
Hulp uit de AWBZ vraag je nu bij het CIZ.
Het wordt makkelijker om hulp te vragen bij de
AWBZ
Het CIZ is dan niet meer nodig.
Het PGB blijft bestaan, ook voor mensen met
alleen begeleiding.
De gezondheid van de patiënt staat centraal.
Niet de behandeling zoals nu.
Het eigen risico gaat omhoog. Mensen denken
meer aan de kosten voor de zorg als ze mee
moeten betalen. Mensen met weinig geld
betalen niet of weinig mee.
Wonen en zorg worden gescheiden.
Wonen betaalt iedereen zelf.
Patiënten werken samen in verenigingen. Zo
staan zij sterker. De verenigingen worden
betaald uit de zorgpremies.
Zorg moet dicht bij de zorgvrager zijn.
Speciale zorg kan verder weg zijn.
Wonen en zorg worden gescheiden.
Iemand zorgt voor zichzelf.
Lukt dat niet dan kan een vrijwilliger helpen.
Lukt dat niet, dan helpen hulpverleners.
De AWBZ is alleen voor mensen die jaren zorg
nodig hebben.
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg
thuis.
De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor
zorg uit huis.

Bazen moeten meer mensen met een
beperking in dienst nemen.
Er komt een nieuwe wet.
De wet komt in de plaats van
• Wajong
• WSW
Mensen gaan zoveel mogelijk bij een baas
werken.
Zo werken minder mensen bij een sociale
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Onderwijs

Positie ouders

Keuzevrijheid en
instemmingsrecht
Passend onderwijs
Vervoer
Toegankelijkheid
= kun je er
makkelijk komen

werkplaats.
En minder mensen krijgen een uitkering.
Mensen met een uitkering worden weer
gekeurd.
Ouders krijgen meer zeggenschap.
Kinderen moeten nu naar school. Zij hebben
leerplicht.
Ze krijgen ook het recht om naar school te
gaan.

Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd.
Speciaal onderwijs blijft.

Toegankelijk openbaar
vervoer

Eigen vervoer
Gebouwen en wonen
Laaggeletterdheid
= moeite met
lezen en
schrijven

Taal is belangrijk.
Sommige kinderen hebben moeite met lezen
en schrijven.
Zij krijgen op school meer aandacht.
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