Standpunten Economie
Innovatieve netwerkeconomie:

- Geen kartelvorming meer;
- Belastingafspraken multinationals worden gepubliceerd door transparante overheid;
- Meer kansen voor kleine MKB-ers en ZZP-ers;
- Lokale economie bevorderen door start-ups impuls
subsidie met een opensource criteria pakket van eisen. Gepubliceerd bij bv Kamer van Koophandel

Belasting op grondstoffen:

- Belasting op “de vervuiler en gebruiker betaald” De
lucht is van ons allemaal principe..

Geen afhankelijkheid van banken:

- Alternatieve geldstromen toestaan: bitcoin/lokaal
geld/share economy

Bescherming ZZPers:

- Geen schijnzelfstandigheid maar modelovereenkomsten (werkgever huurt ZZP-er in voor een bepaalde
periode of neemt de persoon op in werkcontract voor
bepaalde tijd)

Scheiding tussen levensvatbaarheid banken
en bescherming banken d.m.v. overheidshulp:
- Staatsbank (voorheen de Postbank)bestemd voor
belang van de burger i.p.v. commerciële banken nu.

Vrije keuze voor een gelijk fiscaal beleid met
eenstemmige (EU) landen:
- Monetaire beleid afstemmen op lokale economie
zonder bemoeienis ECB (deze heeft nu teveel macht/
autonomie)

Standpunt Onderwijs
Iedereen heeft recht op onderwijs, ongeacht
culturele of economische achtergrond:

- Het Basisinkomen invoeren i.p.v. studiebeurs of leenstelsel. Studeren niet meer voor alleen de rijken.

Leerplicht geen schoolplicht:
- Thuisonderwijs mogelijk maken.

Extraneus hbo uni onderwijs op efficiency:

Meer ICT onderwijs:

- Kennis (cognitieve) overdracht in combinatie met
digitale geletterdheid.

Samenwerking basisonderwijs en universiteiten:
- Fins model Gastcolleges en open source colleges
kunnen volgen via internet.

- Digitaal lesmateriaal op inschrijving modulair mogelijk maken ipv betalen voor heel schooljaar

Standpunten Zorg

Zelfbeschikking over eigen welzijn, inzage
eigen medische dossiers/delen van dossiergegevens met patiënt.:

verhogende medicijnen van farmaciebedrijven).

- Levenstestament voor elke burger

- GGZ-jeugd weer terug in zorgverzekeringswet.

“Manifest van Borst” steunen:

Privacy jeugd i.o.v. betrokkene zelf:

Jeugdzorg:

- Meer geld voor personeel aan het bed. Beroep in de
zorg aantrekkelijker maken met een hoger salaris;
- Migranten omscholen voor zorgtekort.

- Zichtbaar maken verdienmodel verzekeraars –keuzes
ziekenhuizen/instellingen.

Afschaffing patent medicijnen:

- Zorgverzekeraars geen inzage in dossiers, dus niet op
de stoel van de arts gaan zitten;
- Burger beheert zijn eigen data en wi hier
inzage(recht) in heeft;
- Opensourcesoftware met privacy security design
ontwikkelen hiervoor.

- Meer samenwerking universiteiten i.p.v. commerciële
partijen. Patentbescherming tot investeringskosten
eruit zijn.

Kosten medische zorg door overheid gesteund:

- Health Impact Fund (uitkering premie aan life quality

Recht op dossier informatie door betrokkene:

Wachtlijsten GGZ korter door meer personeel
inzet:

- Budget verhogen wat Schippers heeft afgebroken
met haar “vrienden” zorgverzekeraars.

Preventie uitval jongeren:

- Kwaliteit personeel jeugdzorg/afstemming ultidisciplinaire teams verbeteren door goede kwaliteitsscholing in agogische HBO’s

Empowerment van de burger start in onderwijs aanbod:

- Verplichte onderwijsvakken/sociale vaardigheden
lesmodules in het onderwijscuricullum ter preventie
epressies/burn-out jongeren en weerbaarheid en discipline –leren incasseren etc. lessen

Zorg voor iedereen:

- Verplicht eigen risico afschaffen;
- Minder macht zorgverzekeraars door vrije keus wel
of niet zorgverzekering BV: zet zorgverzekeraars onder
druk om lagere premies aan te gaan bieden Patiënt
gericht i.p.v. eigen belang dienen

Standpunten Migratie
Voorkomen is beter dan genezen:

- Direct bij aankomst NL leren en participeren in
- Lokaal opvangen en screenen voordat de doorstroom sectoren waar tekort aan personeel is(zoals de zorg of
is naar EU landen of anders direct terugkeer naar land andere (ambachtelijke) beroepsgroepen waar tekorten
van herkomst. Dit is humaner en schept geen verkeer- zijn.
de verwachtingen bij migranten.
- Aanvraagprocedures helder en kort uitvoeren ipv
Duidelijk verschil tussen economische en
twee jaar in een ACZ (motivatieverhogend en kosten
oorlogsvluchtelingen:
besparend)
- Heldere procedures met heldere criteria
- Kleinschalige decentrale opvang

Europa

Europa:

- Positief protectionisme

- Meer macht Europarlement en nationale referenda
die bindend zijn over grote kwesties die burgers direct
economisch of maatschappelijk raken.

Standpunten Duurzaamheid

Geen fossiele brandstoffen meer subsidiëren:
- Sluiting kolencentrales
- Lokale energie Coöperaties wind en zonenergie

Lokale productie stimuleren en faciliteren
zowel in producten als in energie:

- Decentraliseren vd maak industrie/economie naar
circulair en lokaal produceren (geen outlets en massa
ketens)

Zoveel mogelijk Retrofitting van alle bestaande woningen:

- Innovatieve energiesystemen toepassen in bestaande energie systemen(bv warmtepompen aansluiten op
elektriciteitsnet vd woning)

Alle nieuwbouw CO2neutraal zonder gas:

- Wet maken waarin 50/80 % minimaal als verplich-

ting duurzaam gebouwd.

Kernfusie niet uitsluiten:

- Innovaties subsidiëren op gebied van schoon energie afval (zon wind water(stof)).

Tegengaan van lobbyisme in voedselindustrie voor welzijn burger:

- Belangen verstreken door wetswijziging van biologische en/of kleinschalige landbouw dmv impuls subsidie

Stop creëren diabetes, obesitas, kanker etc.
door ongezonde voeding:

- Geen zelfregulering in de voedsel industrie zoals nu
het geval is maar voedselveiligheid reguleren door
verbod bepaalde stoffen-toevoegingen in voeding
- Transparantie maakprocessen opensource maken
(wat zit waar in... etiketten info)

