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5 SP   Nieuw Vertrouwen 
                                                        Concept = 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                                                                 Dit wil de partij.  

 

Algemeen  VN-verdrag Het verdrag wordt zo snel mogelijk 
ondertekend. 

  Integrale aanpak/ 
compensatiebeginsel 

Alle regels voor mensen met een beperking 
passen bij elkaar. Daarom 1 minister voor 
mensen met een beperking. 

  Eigen regie en PGB Eigen regie is belangrijk. 
Het PGB blijft. 

  Geld  Mensen met weinig geld betalen weinig voor 
de ziektekosten verzekering: voor de premie en 
het eigen risico. 
Meer zak- en kleedgeld voor mensen die in 
een instelling wonen. 

  Medezeggenschap  Patiënten werken samen in verenigingen.  
Zo staan zij sterker.  
Er moeten goede afspraken komen om de 
verenigingen te betalen. De afspraken moeten 
niet steeds veranderen. 

 

Zorg  Algemeen  Zorg is geen markt. 
Algemene en speciale zorg gaan beter samen 
werken. 

  AWBZ en WMO De AWBZ blijft. 
De gemeente krijgt geen extra zorg taken. 
De gemeente denkt mee over de organisatie 
van de zorg, dus hoe zorgaanbieders werken 
en samenwerken. 

  Dwang  Vastbinden en alleen opsluiten zijn 
dwangmaatregelen. 
Medicijnen geven om rustig te worden kan ook 
dwang zijn. 
Een dwangmaatregel is een noodgreep.  
Een noodgreep duurt kort.  
Daarna moet een oplossing komen voor lange 
tijd. 

 

Arbeid en 
inkomen 

Compensatiebeginsel = 
Steun van de gemeente 
voor mensen met een 
beperking. 

Jongeren met een beperking krijgen hulp om 
een baan te vinden. Stagebegeleiders en 
jobcoaches helpen. 
Kan iemand door zijn beperking niet het 
gewone loon verdienen? De overheid betaalt 
bij.  

  Werk en inkomen Mensen met een beperking verdienen in elk 
geval het minimumloon. 

  Wet werken naar 
vermogen 

De sociale werkplaatsen blijven. Daar kun je 
ook leren om te werken bij een baas. 

afspraak



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Onderwijs Positie ouders

 Keuzevrijheid en 
instemmingsrecht 

 Passend onderwijs 

Vervoer 
Toegankelijkheid 
= kun je er 
makkelijk binnen 
komen 

Toegankelijk openbaar 
vervoer

 Eigen vervoer 

 Gebouwen en wonen

 

Laaggeletterdheid 
= moeite met 
lezen en 
schrijven 

 

 
Positie ouders 

Keuzevrijheid en 
instemmingsrecht  
Passend onderwijs  

Toegankelijk openbaar 
vervoer 

Eigen vervoer  

Gebouwen en wonen 

   
 

 

Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd.
Speciaal onderwijs blijft
Mensen met een beperking kunnen in het hele 
land met het openbaar vervoer.
Informatie over de reis moet je op tijd en gratis 
kunnen krijgen. 
Het speciale vervoer moet goed zijn.

Mensen met een beperking 
auto in het hele land gratis parkeren.
Mensen met een beperking kunnen makkelijk 
naar binnen in openbare gebouwen.
Taal is belangrijk. 
Sommige kinderen hebben 
en schrijven. 
Zij krijgen meer aandacht.
Ook volwassenen hebben soms moeite met 
lezen en schrijven. 
Zij krijgen meer aandacht.

 

Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd. 
Speciaal onderwijs blijft 
Mensen met een beperking kunnen in het hele 
land met het openbaar vervoer. 
Informatie over de reis moet je op tijd en gratis 

Het speciale vervoer moet goed zijn. 

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. 

Sommige kinderen hebben moeite met lezen 

Zij krijgen meer aandacht. 
Ook volwassenen hebben soms moeite met 

Zij krijgen meer aandacht. 
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Mensen met een beperking kunnen in het hele 

Informatie over de reis moet je op tijd en gratis 

kunnen hun eigen 

Mensen met een beperking kunnen makkelijk 


