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PvdA

                                                                
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 

 

PvdA       Nederland

                                                                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 

    

Nederland sterker en socialer

Dit wil de partij   
Het verdrag wordt zo snel mogelijk 
ondertekend. 

Iedereen doet mee.  
De gemeente krijgt hier geld voor.
Mensen gaan uit van hun eigen kracht.
Het PGB blijft. 
Mensen met weinig geld betalen niet of weinig 
mee. 
Geen eigen bijdrage en eigen risico voor hulp 
van de huisarts. 
Gebruikers van zorg krijgen meer zeggenschap 
over hun eigen leven.
Er komt een ombudsman voor de zorg. 
Mensen met klachten over de zorg 
naar de ombudsman. 
Zorg moet dicht bij de mensen zijn. We letten 
met z’n allen op elkaar.
Wie zelf zorg wil regelen, mag dat. Wie zijn 
zorg niet zelf kan regelen, krijgt hulp.
Mensen  met een IQ tussen 70 en 85 houden 
recht op zorg. 
De zorg is geen markt. 
De marktwerking = ongezonde concurrentie 
stopt. 
Meer aandacht voor chronische ziekten.
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de 
langdurige zorg en ondersteuning. Er komen 
meer wijkverpleegkundigen.
Wonen en zorg worden gescheiden.
 
Kan iemand door zijn beperking niet het 
gewone loon verdienen? De overheid betaalt 
bij. 
 
Mensen met een beperking verdienen in elk 
geval het minimumloon.
Kan iemand niet werken door de beperking? Hij  
krijgt in elk geval bijstand.
Er komt een nieuwe wet.
De wet komt in de plaats van

• Wajong 
• WSW 
• WWB  

Bazen  moeten meer mensen met 
beperking in dienst nemen.
Meer zeggenschap voor ouders, leraren en 
leerlingen. 

Scholen in een regio zorgen samen voor alle 
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Gebruikers van zorg krijgen meer zeggenschap 
over hun eigen leven. 
Er komt een ombudsman voor de zorg.  
Mensen met klachten over de zorg kunnen 

 
Zorg moet dicht bij de mensen zijn. We letten 
met z’n allen op elkaar. 
Wie zelf zorg wil regelen, mag dat. Wie zijn 
zorg niet zelf kan regelen, krijgt hulp. 
Mensen  met een IQ tussen 70 en 85 houden 

De zorg is geen markt.  
De marktwerking = ongezonde concurrentie 
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De gemeente is verantwoordelijk voor de 
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instemmingsrecht 

 Passend onderwijs 

 

 

Vervoer 
Toegankelijkheid 
= kun je er 
makkelijk komen 

Toegankelijk openbaar 
vervoer

 Eigen vervoer 
 

 Gebouwen en wonen

 

Laaggeletterdheid 
= moeite met 
lezen en 
schrijven 

 

 
instemmingsrecht  

Passend onderwijs  

Toegankelijk openbaar 
vervoer 

Eigen vervoer  
 
Gebouwen en wonen 

 

    
leerlingen.  
Dus ook voor de leerlingen met een beperking
Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd.
Speciaal onderwijs blijft.
Leerlingen in een rolstoel kunnen in de gewone 
school naar binnen.  
 
 
Mensen met een beperking kunnen in het hele 
land met het openbaar vervoer.
Informatie over de reis moet je op tijd kunnen 
krijgen. 

Mensen met een beperking kunnen hun eigen 
auto in het hele land gratis parkeren.
Mensen met een beperking kunnen makkelijk 
naar binnen in openbare gebouwen.
Nieuwe huizen moeten makkelijk aan te 
passen zijn voor mensen met een beperking.
Taal is belangrijk. 
Sommige kinderen hebben
en schrijven. 
Zij krijgen op school meer aandacht. 

  

Dus ook voor de leerlingen met een beperking
Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd. 
Speciaal onderwijs blijft. 
Leerlingen in een rolstoel kunnen in de gewone 

 

met een beperking kunnen in het hele 
land met het openbaar vervoer. 
Informatie over de reis moet je op tijd kunnen 

Mensen met een beperking kunnen hun eigen 
auto in het hele land gratis parkeren. 
Mensen met een beperking kunnen makkelijk 
naar binnen in openbare gebouwen. 
Nieuwe huizen moeten makkelijk aan te 
passen zijn voor mensen met een beperking. 

Sommige kinderen hebben moeite met lezen 

Zij krijgen op school meer aandacht.  
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Dus ook voor de leerlingen met een beperking 

Leerlingen in een rolstoel kunnen in de gewone 

met een beperking kunnen in het hele 

Mensen met een beperking kunnen hun eigen 

 


