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Ook de ander telt mee!

Opinie

De Kamerverkiezingen komen eraan. Mocht u uw keuze 
nog niet hebben gemaakt, is het nuttig u te verdiepen in 
de keuzes die partijen maken. 

Uitnodiging Jongerendag

Uitnodiging

Dagbesteding 
Als u de verschillende verkiezings-
programma’s doorneemt, valt op 
het dat ze nauwelijks aandacht 
hebben voor de situatie van ge-
handicapten als gevolg van bezui-
nigingen op vervoer van en naar 
dagbesteding. Dat valt op, omdat 
alle partijen willen dat mensen 
met een beperking zoveel moge-
lijk in eigen omgeving blijven wo-
nen. De zorg moest bij dit actuele 
onderwerp helaas buigen voor het 
geld. Met welke oplossingen zul-
len politieke partijen op dit punt 
komen? 

Concreet maken 
Onderwerpen als betere zorg, 
armoedebestrijding, beter on-
derwijs en de mogelijkheid tot 
werken voor mensen beperkin-
gen, passeren in de verkiezings-
programma’s de revue. Dan staan 
alle neuzen dezelfde kant op. De 
vraag is natuurlijk hoe men deze 
zaken handen en voeten geeft. In 
zijn algemeenheid zie ik bij CDA, 
ChristenUnie en SGP meer met 
concrete voorstellen dan bij de 
andere partijen.

Ongeboren gehandicapten
Opvallend genoeg is de SGP als 
enige partij het VN-verdrag voor 
gehandicapten als rechtsbasis voor 
het ongeboren leven beschouwt. 
Voor deze partij is abortus van-
wege een gevreesde handicap on-
toelaatbare discriminatie van een 
gehandicapt leven. “De overheid 
heeft juist de taak om de accepta-
tie van mensen met een beperking 
te bevorderen”.

Verminder eigen bijdrage
Het klinkt hard, maar aan het 
hebben van een beperking hangt 
in deze liberale samenleving een 
financieel prijskaartje. De vroegere 
neoliberale regeringen hebben 
gezorgd voor een stapeling van 
kosten voor deze groep. Daarom is 
het goed dat de ChristenUnie hoog 
inzet om de stapeling van eigen 
bijdragen tegen te gaan. Eigen 
bijdragen stijgen elk jaar weer. 
In minder dan tien jaar tijd is dit 
eigen risico meer dan verdubbeld 
van 150 euro per jaar in 2008 tot 
385 euro in 2016. Voor mensen 
met een beperking is dit bedrag te 
hoog. Daarom wil de ChristenUnie 

(en het CDA overigens) de eigen 
bijdrage aanzienlijk verlagen. Een 
te hoog eigen risico kan immers lei-
den tot bijvoorbeeld zorgmijding. 
De ChristenUnie komt verder met 
“een agenda” voor verbetering van 
de kwaliteit van de gehandicapten-
zorg. Hoe? “We investeren in de 
kwaliteit en beschikbaarheid van 
voorzieningen en in het personeel.”

Werk 
Om de werkgelegenheid te bevor-
deren hebben de partijen onder 
meer de gemeenten nodig: “Ge-
meenten moeten er actief werk van 
maken” (SGP) door bijvoorbeeld 
zelf meer gehandicapten in dienst 
te nemen. Hopelijk zal in de be-
langrijke bolwerken van Christen-
Unie, SGP en CDA duidelijk worden 
dat gemeentebesturen ook daad-
werkelijk invulling geven aan hun 
landelijke programma’s. Namelijk 
door meer in dan andere gemeen-
ten mensen met een beperking in 
dienst te hebben. Dan gaan ze echt 
op weg met de ander... Deze ande-
re telt immers ook mee!

drs. W. Schneider, politicoloog

De verenigingen Op weg met de ander en Helpende Handen 
nodigen jongeren vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking van 
harte uit om op D.V. zaterdag 8 april 2017 naar hun landelijke jongerendag te komen. 

Dit keer gaan we samen sporten onder deskundige leiding van Jonathan en André van Grol (sportleraar).

In het middagprogramma hoopt Pieter den Admirant meer te vertellen over 
zijn leven in een rolstoel. Pieter zit al 11 jaar in een rolstoel, doordat hij een 
dwarslaesie overhield aan een val tijdens zijn werk. Na zijn revalidatie richtte 
hij zich op het rolstoelrugby en speelde hij voor het Nederlands elftal. Hoe 
gaat hij om met zijn beperking en welke problemen komt hij tegen? Aan de 
hand van de Bijbel neemt Pieter je mee op zijn zoektocht naar het doel in het 
leven. Daarna praten we in kleine groepjes verder over dit onderwerp.
à	Lees meer over Pieter op pagina 6 van dit blad.

Waar
Calvijnschool, Dreef 200, Gouda

Wanneer
D.V. zaterdag 8 april 2017, 10.30 uur tot 15.15 uur

Aanmelden
www.opwegmetdeander.nl/aanmelden-jongerendag

Thema: Sport en bezinning

Voor een lunch wordt gezorgd en er is een doven-
tolk aanwezig. Voor leden van één van de vereni-
gingen is deze bijeenkomst gratis. Van niet-leden 
vragen we een bijdrage van €7,50, die voldaan kan 
worden aan het begin van de dag. 

We hopen dat je de datum van 8 april 2017 vrij 
kunt houden, zodat ook jij aanwezig kunt zijn.


