Eigen regie! Participatie! Kwaliteit!
Om deze drie waarden draait het voor Amsterdammers met een beperking,
chronisch zieken, jongeren en hun ouders en ouderen die de leeftijd beginnen
te voelen.
Zij weten wel hoe ze het zouden willen in hun stad. Maar daar hebben zij de
politiek hard bij nodig. Wat kunt ú doen in de komende vier jaar? Investeer in
de volgende zes punten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goed wonen voor iedereen
Minder eenzaamheid
Een inclusieve en toegankelijke stad
Gelijke kansen op werk en onderwijs
Toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning
Sterke positie van mantelzorgers

Lees hierna verder hoe wij denken dat u deze doelen kunt realiseren.
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1. Goed wonen voor iedereen
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. De keus in Amsterdam is beperkt, maar sociale
contacten, veiligheid en zelf kiezen hoe en met wie je wilt wonen gaat boven alles.




Leg tegelijkertijd creativiteit aan de dag voor het vinden van alternatieve
huisvestingslocaties.
Durf de grenzen van bestaande wet- en regelgeving op te zoeken.
Stel het belang van de burger boven dat van de bureaucratische regels.

2. Aanpak eenzaamheid: niet voor ons, maar mét ons
Eenzaamheid is complex. Het bieden van opvang en sociale contacten alleen is niet genoeg.




Betrek burgers bij de stedelijke aanpak zodat het aanbod aansluit bij waar zij behoefte aan
hebben. Stel een representatieve adviesgroep van burgers in.
Investeer in de kracht van de burger. Ga uit van community planning, waarin burgers elkaar
kennen en naar elkaar omzien.
Stimuleer deskundigheidsbevordering over wat burgers nodig hebben. Vrijwilligers en
professionals hebben baat bij scholing daarover en het uitwisselen van ervaringen ermee.

3. Een inclusieve stad
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking biedt een uitgel ezen kans om hun
positie te versterken!







Stel een actieve inclusie-agenda op, waarin ook aandacht is voor bewustwording en
beeldvorming.
Slecht drempels, letterlijk, én figuurlijk (samenwerking), zodat zij volwaardig aan de
samenleving kunnen meedoen. Voer een integrale toets in bij het (her)inrichten van straten,
pleinen, etc.
Voer een taalrevolutie in, zodat iedereen – ook anderstaligen en laaggeletterden, kan
begrijpen wat er gezegd en geschreven wordt. Denk om te beginnen aan uw eigen
verkiezingsprogramma!
Stel op alle niveaus van beleidsontwikkeling en besluitvorming participatie van
ervaringsdeskundige als voorwaarde.
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4. Gelijke kansen op werk
Het hebben van werk ligt aan de basis voor een zelfstandig leven. Iedereen moet beoordeeld worden
op zijn of haar kwaliteiten en gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt!




Verbreed het doelgroepenregister voor mensen met een arbeidsbeperking die nu niet onder
de ‘banenafspraken’ vallen 1, zodat zij gelijke kansen op werk krijgen als diegenen die al wél in
dit register staan.
Zorg dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door als werkgever mensen met een
beperking aan te nemen in reguliere en duurzame banen en dit ook als voorwaarde te stellen
aan bedrijven aan wie de gemeente een opdracht gunt.

5. Toegankelijke én betaalbare zorg en ondersteuning
Meer voor minder, dat is het credo in de zorg de laatste jaren geweest. De gevolgen beginnen
merkbaar te worden. De aansluiting op vraag en aanbod is onvoldoende. Mensen kunnen de weg
niet vinden in het ingewikkelde zorg- en ondersteuningssysteem.






Zorg voor meer samenhang tussen wijkzorg, mantelzorg en informele zorg.
Regel zorg en ondersteuning op maat door outputgerichte contracteren.
Maak een actief programma voor een dementievriendelijke stad. Zet daarbij elektronica
(signalering, monitoring) in voor de veiligheid van mensen met dementie.
Neem de regie over de kwaliteit van hulpmiddelen en hun leveranciers.
Neem het initiatief voor goede afstemming van WMO-ondersteuning en zorg via de
zorgverzekeraar en zorgkantoor, zodat burgers niet tussen wal en schip vallen.

6. Meer aandacht voor mantelzorgers
Uit het rapport van de rekenkamer Amsterdam blijkt dat tot nu toe maar 10% van de mantelzorgers
gebruik maakt van ondersteuning en het aanbod in Amsterdam.







1

Stel een beleidsstuk Mantelzorg op dat wordt vormgegeven op basis van inbreng
mantelzorgers, zodat er voor alle vraagstukken rondom mantelzorg een leidraad is.
Zorg vervolgens dat het beleid rondom Mantelzorg goed aansluit op beleid rondom
Informele zorg en vrijwilligerswerk.
Bevorder dat er goede respijtzorg komt in de vorm van kwalitatief goede dag- en
logeeropvang voor alle doelgroepen.
Besteed meer aandacht aan jonge mantelzorgers, kinderen: eerst inzet hulp van derden,
geen automatisme bij inzet in het huishouden, vroegtijdige (her)kenning in het onderwijs en
ondersteuning als dat nodig is.
Zorg voor minder bureaucratie.

Zie de Wet Banenafspraken.
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