VVD

Niet doorschuiven maar aanpakken
Concept = dit is een plan. De leden moeten nog een besluit nemen.

Onderwerp
afspraak

Dit wil de partij
Algemeen

VN-verdrag

Integrale aanpak/
compensatiebeginsel

Eigen regie en PGB

Geld

Zorg

Medezeggenschap
Algemeen

AWBZ en WMO

Dwang

Arbeid en
inkomen

Compensatiebeginsel =
steun van de gemeente
voor mensen met een
beperking
Werk en inkomen
Wet werken naar
vermogen

Uitgaan van de mogelijkheden van mensen.
En niet van de beperkingen.
Het CIZ beslist nu hoeveel zorg iemand nodig
heeft en waarvoor. Het CIZ is straks niet meer
nodig. Want de zorgverzekeraar voert de
AWBZ uit voor eigen klanten.
Wat een zorgvrager zelf kan regelen, doet hij
zelf.
Zo kan hij kiezen en houdt de regie.
Het PGB blijft.
De zorg die echt nodig is, is verzekerd.
De zorg is duur. Iedereen moet mee betalen.
Daarom gaat de eigen bijdrage omhoog.
De WTCG is de Wet Tegemoetkoming
Chronisch Zieken. De WTCG is voor alle
mensen met een beperking.
De WTCG stopt. De nieuwe afspraak wordt:
Kunnen mensen met een beperking de zorg
niet betalen? Zij krijgen geld van de overheid.
Zorg moet dicht bij de zorgvrager zijn.
Speciale zorg kan verder weg zijn.
Wonen en zorg worden gescheiden.
De AWBZ verzekert langdurige zorg.
AWBZ zorg gaat zoveel mogelijk naar de
basisverzekering of de gemeente.
Zorgvragers hebben recht op steun.
De steun is onafhankelijk én van de gemeente
én van de zorgaanbieder.
Een dwangmaatregel is een noodgreep. Een
noodgreep duurt kort.
Daarna moet een oplossing komen voor
langere tijd.
Woont een kind met een beperking thuis bij
zijn ouders?
De ouders krijgen geld van de overheid.

Er komt een nieuwe wet: de Participatiewet.
De wet komt in de plaats van
• Wajong
• WSW
• WWB
Mensen die nu werken in WSW of Wajong
worden opnieuw gekeurd. Zo krijgen zij kans
op werken bij een baas.
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Er zijn ook mensen die nooit bij een baas
kunnen werken.
Zij worden niet gekeurd.
Mensen gaan zoveel mogelijk bij een baas
werken. Lukt dat niet? De gemeente gaat
helpen om een baas te vinden.
Onderwijs

Positie ouders

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

Toegankelijk openbaar
vervoer

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

Kinderen met een beperking gaan zoveel
mogelijk naar een gewone school.
Mensen met een beperking kunnen in het hele
land met het openbaar vervoer.

Van wetten en regels over dit onderwerp wordt
1 nieuwe wet gemaakt.
Taal is belangrijk om mee te doen.
Sommige kinderen hebben moeite met lezen
en schrijven. Of weten te weinig woorden.
Die kinderen krijgen meer aandacht.
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