Iedereen doet mee zonder belemmeringen

Politieke wensen
van 2 miljoen
mensen
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een
beperking is goedgekeurd. Dat is prachtig!
Maak het VN-verdrag nu waar. Veranker de stem en
positie van mensen met een beperking en hun organisaties. Niet alleen in de zorg, maar overal. Op weg naar
een samenleving die toegankelijk is voor iedereen.
Mensen met een beperking of chronische ziekte willen
net als ieder ander hun leven naar eigen wens en
vermogen inrichten. De steun van politieke partijen is
daarvoor nodig. Er moet nog veel gebeuren!
1. Goed wonen voor iedereen
2. Investeer in onderwijs
3. Gelijke kansen op werk en inkomen
4. Toegankelijke én betaalbare zorg
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Iedereen doet mee zonder belemmeringen
1. Goed wonen voor iedereen
Mensen met een beperking hebben te weinig keuze waar, hoe en met wie ze willen wonen.
Er is een tekort aan betaalbare woningen en woonvormen.
Het woningaanbod moet brandveiliger en toegankelijker zijn. Mensen met een beperking
moeten zich goed en veilig kunnen voelen in hun woonomgeving.

Wat kan de politiek doen?

•
•
•
•

Zorg voor een ruim aanbod van betaalbare en toegankelijke woningen en beschermende woonvormen.
 et de zorg en zorgwetten in om mensen zelfstandig te laten wonen, naar eigen wens en zorgbehoefte.
Z
Scherp de toegankelijkheidsregels in het Bouwbesluit aan en verbeter het toezicht op toegankelijkheid.
G
 arandeer de inbreng van mensen met een beperking als vast onderdeel van ontwerpen, woonvisies,
omgevingsvisies en (zorg)voorzieningen.

2. Investeer in onderwijs
Investeer in onderwijs aan kinderen met een beperking. Ouders en kinderen weten heel goed wat nodig is.
Luister naar hun wensen en ideeën. Ook na school moet leren voor iedereen mogelijk blijven om mee te
kunnen blijven doen.

Wat kan de politiek doen?

• M
 aak het mogelijk dat kinderen samen naar school gaan, met de juiste hulpmiddelen,
goed leerlingenvervoer, voldoende kindzorg en deskundige leerkrachten.
• Verbeter de aansluiting tussen scholen en van school naar een passende (werk)plek,
met meer informatie en ondersteuning aan jongeren en ouders.
• Investeer in lezen, schrijven en digitale vaardigheden voor mensen met een beperking.

3. Gelijke kansen op werk en inkomen
Vergroot kansen op werk voor mensen met een beperking. Verbeter hun positie op de arbeidsmarkt.
Hun inkomen is vaak lager dan gemiddeld. Voorkom dat de koopkracht verder verslechtert.

Wat kan de politiek doen?

• Zorg dat meer mensen met een beperking aan de slag komen. Kijk hiervoor naar het
percentage van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Voer banenafspraken uit.
• Voorkom dat arbeidsgehandicapten elkaar verdringen voor werk. Hanteer een gewogen
quotum bij banenafspraken, zodat álle arbeidsgehandicapten kansen hebben.
• Bied gelijkwaardige kansen voor arbeidsgehandicapten met een uniforme no-riskpolis en
een overzichtelijk pakket voorzieningen en fiscale voordelen voor werkgever en werknemer.
• Verbeter de re-integratie voor arbeidsgehandicapten.
• 	Als mensen met een arbeidsbeperking niet kunnen werken, moet er een zinvolle
dagbesteding beschikbaar zijn, zonder eigen bijdrage.

4. Toegankelijke én betaalbare zorg
Goede zorg is een harde voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Zorg en ondersteuning moeten
goed toegankelijk zijn. Minder bureaucratie en minder loketten. Goede zorg is passend, betaalbaar,
op tijd, betrouwbaar en zonder onnodige onderbrekingen.

Wat kan de politiek doen?

• Verbeter de positie van mensen die van langdurige zorg afhankelijk zijn. Vernieuw de zorg:
persoonsgericht, sterkere eigen regie, keuzevrijheid en zeggenschap.
• Ga uit van persoonsvolgende financiering die aansluit op de vraag van mensen. Koppel dit aan
één integraal persoonsvolgend budget (natura of pgb) voor de zorg- en participatiewetten.
• Voorkom het ‘stapelen’ van zorgkosten met b.v. een inkomensafhankelijk maximum aan eigen bijdragen.
• Maak pas op de plaats met marktwerking in de gezondheidszorg. Haal de perverse prikkels eruit
die leiden tot overbehandeling, overwinsten en ‘volumedenken’.

