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afspraak

 

PvdD
                          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’. 

Onderwerpen                                                            Di
Algemeen  VN

 Integrale aanpak/ 
compensatiebeginsel

 Eigen regie en PGB
 Geld 

 Meer m
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 
instemmingsrecht 

 Passend onderwijs 
Vervoer 
Toegankelijkheid 
= kun je er 
makkelijk komen 

Toegankelijk openbaar 
vervoer

 Eigen vervoer 
 Gebouwen en wonen 

Laaggeletterdheid 
= moeite met 
lezen en 
schrijven 

 

 

PvdD      Hou vast aan je idealen
it 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’.  

Onderwerpen                                                            Dit wil de partij
VN-verdrag 

Integrale aanpak/ 
compensatiebeginsel 
Eigen regie en PGB 
Geld  

Meer 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 
instemmingsrecht  
Passend onderwijs  
Toegankelijk openbaar 
vervoer 

Eigen vervoer  
Gebouwen en wonen  

 

    

Hou vast aan je idealen
it is een plan. De leden moeten nog een besluit nemen. 

Gebaseerd op het oorspronkelijke partijprogramma. 
Samengevat en vereenvoudigd naar eigen inzicht van de auteur,

t wil de partij 
 

 

Het PGB blijft. 
Mensen met weinig geld betalen weinig voor 
de ziektekosten verzekering: voor de premie 
en het eigen risico. 
Geen eigen bijdrage 

  
De overheid  

• moedigt een gezonde leefwijze aan
• zet zich in voor een gezonde omgeving
• zorg voor eerlijke voorlichting over een 

gezonde leefwijze.
 
 
Wajong en WSW blijven.
Dagbesteding moet  

• ervaren worden als zinvol
• uitzicht bieden op werk
• dicht bij huis zijn.

Loon moet fatsoenlijk zijn.
 

Ouders krijgen meer zeggenschap.
Leerlingen en leraren ook.

 

Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd.
 

 
Het wordt makkelijker een aanleunwoning te 
bouwen op je eigen erf. Zo kan familie voor 
elkaar blijven zorgen.
Voor de verkiezingen maakt de partij maakt 
een folder in makkelijke woorden.

  

Hou vast aan je idealen 

Samengevat en vereenvoudigd naar eigen inzicht van de auteur, 

Mensen met weinig geld betalen weinig voor 
de ziektekosten verzekering: voor de premie 

 

moedigt een gezonde leefwijze aan 
zet zich in voor een gezonde omgeving 
zorg voor eerlijke voorlichting over een 
gezonde leefwijze. 

Wajong en WSW blijven. 
 

ervaren worden als zinvol 
uitzicht bieden op werk 
dicht bij huis zijn. 

Loon moet fatsoenlijk zijn. 

Ouders krijgen meer zeggenschap. 
Leerlingen en leraren ook. 

Op passend onderwijs wordt niet bezuinigd. 

Het wordt makkelijker een aanleunwoning te 
bouwen op je eigen erf. Zo kan familie voor 
elkaar blijven zorgen. 

verkiezingen maakt de partij maakt 
een folder in makkelijke woorden. 

 


