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Onderwerp                                                            Dit wil de partij
Algemeen  VN

 Integrale aanpak/ 
compensatiebeginsel

 Eigen regie en PGB

 Geld 

 Medezeggenschap 

Zorg  Algemeen 

 AWBZ en WMO

 Dwang 

 

Arbeid en 
inkomen 

Compensatiebeginsel 
steun van de gemeente 
voor mensen met een 
beperking

 Werk 

 Wet werken naar 
vermogen

Onderwijs  Positie ouders

 Keuzevrijheid en 
instemmingsrecht 

 

GroenLinks

  
Onderwerp                                                            Dit wil de partij

VN-verdrag 

Integrale aanpak/ 
compensatiebeginsel 
Eigen regie en PGB 

Geld  

Medezeggenschap  

Algemeen  

AWBZ en WMO 

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

Wet werken naar 
vermogen 

Positie ouders 

Keuzevrijheid en 
instemmingsrecht  

    

GroenLinks    Kansen pakken

Onderwerp                                                            Dit wil de partij 
Het verdrag wordt zo snel mogelijk ondertekend.
De Grondwet wordt aangepast. Discriminatie op 
grond van handicap, leeftijd en seksuele 
geaardheid mag niet. 

Een onafhankelijke indicatiestelling voor zorg, 
onderwijs, werk en inkomen.
Eigen regie is belangrijk.
Het PGB blijft. 
Rijk, arm, jong, oud, man, vrouw, ziek of gezond: 
we moeten het samen doen.
Een deel van de premie gaat omlaag.
De rest hangt af van het inkomen.
Instellingen vragen van bewoners een bijdrage. 
De bijdrage krijgt een max
bewoners geld om mee te doen in de 
maatschappij. 
Gebruikers van zorg krijgen maximale 
zeggenschap over hun eigen leven.
Cliëntenraden krijgen meer rechten.
Zorg moet dicht bij de zorgvrager zijn.
Wonen en zorg worden gescheiden.
Mensen krijgen zorg zoveel mogelijk thuis.
 
 
AWBZ zorg gaat zoveel mogelijk naar de 
basisverzekering of de gemeente.
Verzekeraars en gemeenten moeten 
samenwerken. Zo kunnen zorgvragers langer 
thuis wonen. 
 
Leert iemand voor een beroep? Dan heeft hij 
recht op een stageplek. 

Grotere bedrijven moeten een aantal mensen 
met een beperking in dienst nemen.
Er komt een Wet Werk en Zekerheid = WWZ
De wet komt in de plaats van de wet 

• Wet Werk en bijstand =WWB
• Wet investeren jongeren = WIJ
• Wajong  
• Delen van Wet sociale werkvoorziening = 

WSW  
Meedoen is belangrijk. 
Ben je een jaar werkloos? Je krijgt werk of een 
stage. 
Ouders krijgen meer zeggenschap.

Leerlingen en studenten met een 
functiebeperking gaan zoveel mogelijk naar 
gewone scholen. 
Scholen en leraren krijgen hulp om les te geven 
aan  leerlingen met een beperking..

  

Kansen pakken  

Het verdrag wordt zo snel mogelijk ondertekend.
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bewoners geld om mee te doen in de 
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 Passend onderwijs 

Vervoer 
Toegankelijkheid 
= kun je er 
makkelijk komen 

Toegankelijk openbaar 
vervoer

 Eigen vervoer 

 Gebouwen en wonen 

 

Laaggeletterdheid 
= moeite met 
lezen en 
schrijven 

 

 
Passend onderwijs  

Toegankelijk openbaar 
vervoer 

Eigen vervoer  

Gebouwen en wonen  

 

    
Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd.
 
 
Openbaar vervoer wordt een basisrecht. 
Mensen met een beperking kunnen in het hele 
land met het openbaar vervoer.
 

Gemeenten hebben dezelfde regels voor 
invalidenparkeerkaarten. Invaliden kunnen zo 
makkelijker overal parkeren.
Huizen worden geschikt voor mensen met een 
beperking en ouderen. 
Informatie is goed en begrijpelijk.
De lessen in taal worden beter. 
Er komt een plan om functioneel analfabetisme in
10 jaar tot een minimum te beperken. Dus over 
10 jaar kunnen veel meer mensen lezen en 
schrijven. 

  
Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd. 
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Mensen met een beperking kunnen in het hele 
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