
 

 

 

 
Rode input-avond voor  
het politiek programma 
 
 
Het politieke programma 
De politieke commissie gaat vóór deze zomer een nieuw politiek programma voor de 
komende 4 jaar schrijven. Zo kunnen wij de gemeenteraden en provinciale staten om ons heen 
zachtjes de goede kant op duwen. Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen en hebben jouw hulp 
nodig! In deze handout vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de 
inputavond voor het groene gedeelte. Eerst zul je de planning van de avond tegenkomen. 
Daarna volgen de introducties van de hoofdstukken met voorbeelden van een aantal concrete 
voorbeelden die hieronder vallen. 
 
De avond 
Op 18 april vind de rode inputavond plaats op onze discord server. In drie aparte kamers 
worden de werk & inkomen, jeugdzorg en onderwijs besproken. Elke ronde heb je de kans je 
bij een andere kamer aan te sluiten. 
20:00: inloop en uitleg 
20:15 eerste ronde 
20:45 tweede ronde 
21:15 derde ronde 
21:45~22:00 afronding 
 
Werk & inkomen 
DWARS Gelderland vindt dat iedereen recht heeft op een bestaan. Een bestaan waarin je 
geluk haalt uit je leven, waarin je wordt geholpen en bijgestaan als het nodig is en waarin 
een ieder zich maximaal kan ontwikkelen. Deze idealen worden naar ons idee niet 
uitgedragen door het huidige regeringsbeleid en het regeringsbeleid van de afgelopen 
jaren. Daarom vinden wij dat gemeenten zich hard moeten maken om regelingen in te passen 
om het beleid te herstellen. We moeten ervoor zorgen dat jongeren de toekomst met 
zekerheid tegemoet kunnen kijken. We moeten af van schimmige arbeidscontracten waarmee 
jongeren oneerlijke risico’s lopen tijdens hun werk. We moeten toewerken naar een eerlijke 
beloning voor werk, zodat we afkomen van werkenden armen. Niemand zou in Nederland 
arm hoeven te zijn. 
 
 
  
 
 
Jeugdzorg 
Mensen die hulp nodig hebben moeten die hulp kunnen krijgen. Daarom vindt DWARS 
Gelderland dat gemeenten er alles aan moeten doen om de jeugdzorg kwalitatief goed, 
betaalbaar, en toegankelijk moeten houden. Dat betekent dat de wachttijden zo kort mogelijk 
moeten zijn en zoveel mogelijk kosten moeten worden vergoed. Het terugdringen van de 
kosten mag echter nooit ten koste gaan van de kwaliteit, slechte zorg lost immers niets op. 
Tevens is voorkomen beter dan genezen. Door op scholen aandacht te besteden aan (mentale) 
gezondheid en het verminderen van stress kunnen problemen eerder worden opgelost of zelfs 
helemaal worden voorkomen.    
 

• Betaalbaarheid 

• Kwaliteit 

• Meer waardering laagbetaalde banen & jeudgloon 

• Circulaire economie  

• Proeven met basisinkomen 



 

 

 

• Toegankelijkheid 
 
Onderwijs 
Goed onderwijs is een recht voor iedereen. DWARS Gelderland staat voor hoogwaardig 
onderwijs dat toegankelijk is. Laaggeletterdheid moet worden tegengegaan, zowel bij 
kinderen als bij volwassenen. Onderwijs is echter meer dan alleen rekenen en taal. Op alle 
scholen wordt er aandacht besteed aan diversiteit, en wordt pesten tegengegaan. Daarnaast 
kunnen scholen een belangrijke rol spelen in de mentale gezondheid van hun leerlingen door 
goede begeleiding en wanneer nodig een makkelijke weg richten de jeugdzorg aan te 
bieden. De universiteiten en hogescholen worden aangemoedigd om resultaten van hun 
onderzoek lokaal op een toegankelijke manier te delen, zodat ook mensen die niet meer 
studeren alsnog nieuwe dingen leren.   

  

• Universiteit uit de ivoren toren 

• Stressgeneratie 

• Doorstroming binnen onderwijsniveaus 


