
Manifest 

Hierom gaat het voor Amsterdammers met een beperking, chronisch zieken, jongeren en  
hun ouders en mensen die merken dat ze een dagje ouder worden. Zij weten wel hoe ze het 
zouden willen in hun stad. Maar daar hebben zij de politieke partijen hard bij nodig. 

Wat kunt ú als lid van de gemeenteraad doen de komende vier jaar? Wij denken aan de  
volgende 6 punten: 

 1 GOED WONEN VOOR IEDEREEN 

 2 MINDER EENZAME AMSTERDAMMERS  

 3 EEN TOEGANKELIJKE STAD WAARIN JE KUNT MEEDOEN  

 4 GELIJKE KANSEN OP WERK 

 5 TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE ZORG EN ONDERSTEUNING 

 6 STERKE POSITIE VAN MANTELZORGERS

Hierna kunt u lezen, hoe wij denken dat u resultaten kunt behalen. 

1 GOED WONEN VOOR IEDEREEN 

Wonen is meer dan een huis hebben. Contact met mensen in de buurt, veiligheid en zelf kiezen 
waar en met wie je woont, zijn ook belangrijk. 

• Kom met ideeën voor het vinden van nieuwe plekken, waar mensen kunnen wonen.
•  Gebruik de wet en regels zo goed mogelijk om dingen te veranderen. 
•  Het belang van de Amsterdammer is belangrijker dan wat er wel of niet mag volgens de regels.   

2 AANPAK EENZAAMHEID: NIET VOOR ONS, MAAR MÉT ONS 

Eenzaamheid onder Amsterdammers is een lastig probleem. Hen helpen en in contact brengen 
met andere mensen is niet genoeg.  

•  Betrek Amsterdammers bij uw aanpak, zodat u weet wat ze willen. 
•  Vraag een groep Amsterdammers u te adviseren. 
•  Help Amsterdammers om goed voor zichzelf te kunnen zorgen. En als het nodig is, om anderen  

te kunnen helpen. 
•  Zorg ervoor dat meer mensen weten, wat Amsterdammers nodig hebben. Geef vrijwilligers en 

beroepskrachten hierover les en laat hen elkaar vertellen wat zij daarvan vonden.  
 

3. EEN TOEGANKELIJKE STAD WAARIN JE KUNT MEEDOEN 

Het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van de Verenigde Naties biedt  
 een hele goede kans om hun positie te verbeteren. 

•  Maak een actieplan, waarin ook aandacht is voor het vertellen over dit verdrag en hoe mensen 
denken over de rechten van mensen met een beperking.

• Werk samen, zodat mensen met een beperking écht kunnen leven zoals zíj dat willen. 
• Bouw niets meer in de stad zonder het verdrag er eerst bij te pakken. 

‘ Zelf doen, meedoen en kwaliteit!’GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018



•  Schrijf alles voor mensen die moeite hebben met onze taal. Zodat zij u ook kunnen begrijpen.  
Denk bijvoorbeeld aan uw verkiezingsprogramma. 

•  Betrek bij het maken van plannen en het nemen van besluiten altijd mensen die uit eigen ervaring 
weten, waar het over gaat. 

4. GELIJKE KANSEN OP WERK 

Om een eigen leven te kunnen leiden, is het hebben van werk belangrijk. Iedereen moet  
beoordeeld worden op wat hij of zij kan en gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. 

•  Er is een overzicht van mensen met een arbeidsbeperking die onder de ‘banenafspraken’ vallen. 
Niet iedereen met een arbeidsbeperking valt daaronder. Zorg ervoor dat dit wel gebeurt, zodat  
ook zij gelijke kansen op werk krijgen. 

•  Zorg dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door mensen met een beperking een baan te 
geven. En dat bedrijven die werk doen voor de gemeente, dat ook doen. 

5. TOEGANKELIJKE ÉN BETAALBARE ZORG EN ONDERSTEUNING 

In de zorg ging het de laatste jaren altijd over ‘Meer doen voor minder geld’. De gevolgen  
hiervan zijn duidelijk te zien. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Veel mensen  
begrijpen niet meer hoe het systeem in elkaar zit. 

•  Zorg ervoor dat de wijkzorg en mantelzorgers meer samenwerken. 
•  Let op de te behalen resultaten (op maat) als u een zorgaanbieder inschakelt. 
•  Maak een plan voor het goed zorgen voor en opvangen van mensen met een geheugen dat  

steeds slechter werkt (dementie). En gebruik moderne technieken om ervoor te zorgen dat ze  
veilig zijn en zich veilig voelen. 

•  Bepaal de kwaliteit van hulpmiddelen en van de bedrijven die de hulpmiddelen leveren. 
•  Stem de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorg via  

de zorgverzekeraar en het zorgkantoor op elkaar af, zodat mensen goede zorg krijgen. 

6. MEER AANDACHT VOOR MANTELZORGERS 

Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat maar 10% van de mantelzorgers gebruik 
maakt van de ondersteuning en het aanbod in de stad. 

•  Maak een plan, waarin de ervaringen van mantelzorgers is meegenomen. Dit plan kan helpen  
bij het oplossen van problemen rond mantelzorg. 

•  Zorg ervoor dat de plannen voor mantelzorg goed aansluiten op de plannen voor zorg door  
niet-beroepskrachten en vrijwilligers.

•  Zorg voor goede dagopvang en logeeradressen voor mantelzorgers (respijtzorg). 
•  Besteed meer aandacht aan jonge mantelzorgers (kinderen). Zij kunnen niet altijd maar ingezet 

worden bij het huishouden. Herkennen leraren problemen doordat kinderen voor hun ouder(s) 
zorgen? Kunnen deze kinderen hulp krijgen? 

•  Het aantal regels rond mantelzorg moet verminderd worden. 
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