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Ggz-selectie Verkiezingsprogramma 2021 

Groen Links 

Organisatie en financiering zorg/hulp 

We schaffen de marktwerking in de zorg af. De zorgverzekeraars vormen we om tot publieke 

zorgfondsen. Samen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en beroepsgroepen stellen ze 

voortaan in iedere regio één zorgplan met een regionaal zorgbudget op. Hierin staan afspraken over 

de organisatie en kwaliteit van de ouderenzorg, huisartsenzorg, wijkverpleging, GGZ-zorg en 

ziekenhuiszorg. Doordat zorgprofessionals niet meer te maken hebben met meerdere 

zorgverzekeraars zijn ze veel minder tijd kwijt aan administratie. 

We stoppen met het verplicht Europees aanbesteden van zorg in gemeenten. Nadat jarenlang op 

zorg in gemeenten is bezuinigd, verhogen we de bijdrage aan het gemeentefonds zodat gemeenten 

voldoende geld hebben voor het goed lokaal organiseren van zorg en ondersteuning. De eigen 

bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt afhankelijk van het inkomen van 

degene die hulp ontvangt. De sterkste schouders dragen daarmee de zwaarste lasten.Zorg en winst 

horen niet bij elkaar. Geen enkele zorgorganisatie of zorgverzekeraar mag nog met publiek geld winst 

uitkeren. Medisch specialisten komen in loondienst en gaan onder de Wet normering topinkomens 

vallen 

Jeugd-ggz 

We pakken de crisis in de jeugdzorg aan. Het is onacceptabel dat kwetsbare jongeren maanden op 

een wachtlijst staan en hulpverleners kampen met te hoge werkdruk. We coördineren landelijk de 

zorg voor jongeren met de meest complexe problemen, onder andere door het openen van extra 

specialistische behandelcentra en te investeren in bewezen effectieve behandelmethoden. We 

zetten de belangen van jongeren centraal: we voorkomen zoveel mogelijk uithuisplaatsingen, 

separatie en dwangbehandelingen schaffen we af door kleinere groepen te creëren, jongeren krijgen 

recht op een zelfgekozen vertrouwenspersoon en we versoepelen de leeftijdsgrens van 18 jaar. 

Pleegouders krijgen betere ondersteuning.  

Wachtlijsten en perverse prikkels 

We maken een einde aan de ellenlange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. We verlagen 

de enorme administratiedruk en de financiële problemen van zorgaanbieders door de bekostiging via 

diagnoseBehandelcombinaties te vervangen door een vergoeding op basis van de daadwerkelijke 

kosten. Complexe ggz-behandelingen en acute zorg voor mensen in crisissituaties gaan we 

organiseren op regionaal niveau en betalen uit regionale zorgbudgetten. Voor de meest complexe 

behandelingen worden landelijke centra opgericht.  

Preventie 

Voorkomen is beter dan genezen. Of het nu gaat om schulden, geestelijke gezondheid of 

problematisch overgewicht, het is cruciaal om problemen aan te pakken voordat mensen 

gezondheidsproblemen krijgen. Daarom besteden we een vast percentage van de regionale 

zorgbudgetten aan preventie. Daarmee investeren we in betere samenwerking binnen en buiten de 

zorg en in hulpverlening op plaatsen waar problemen het eerst kunnen worden gesignaleerd. 

Bijvoorbeeld met maatschappelijk werkers bij de huisarts en op school en lichamelijke screenings in 

de ggz.  

We bouwen aan een rookvrije generatie door de accijnzen op tabak te verhogen en parken, 

speeltuinen en terrassen rookvrij te maken. Tabak wordt niet meer in supermarkten verkocht maar 
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in aparte winkels. We dringen op jongeren gerichte alcoholmarketing en fastfoodmarketing terug. 

Sporten is gezond en brengt mensen met verschillende achtergronden, leefstijlen en mogelijkheden 

samen. We ondersteunen sportverenigingen en garanderen de toegang tot sport voor kinderen, 

gezinnen met een kleine beurs en mensen met een beperking. Zwemles wordt weer een standaard 

onderdeel van het basisonderwijs.  

Kinderen, jongeren en onderwijs 

Kinderopvang wordt een publieke voorziening waar kinderen vier dagen per week gratis 

terechtkunnen. De buitenschoolse opvang wordt helemaal gratis. Het basisonderwijs en de 

buitenschoolse opvang brengen we zoveel mogelijk samen in brede scholen en integrale kindcentra. 

Hier kunnen kinderen de hele dag terecht om te leren en te spelen. We zorgen voor kleine klassen. 

Daarmee krijgt ieder kind de aandacht die het nodig heeft, verlagen we de werkdruk voor leraren en 

zorgen we ervoor dat het vak aantrekkelijk is voor studenten en mensen die willen instromen vanuit 

een andere sector.  We investeren in initiatieven die voortijdig schoolverlaten tegengaan en 

schoolverlaters alsnog aan een startkwalificatie helpen. Om iedereen een gelijke kans te geven bij de 

keuze van een basisschool wordt inschrijving pas mogelijk vanaf het derde levensjaar. We verlagen 

de werkdruk in het onderwijs en geven leraren meer zeggenschap over hun eigen werk. Alle 

onderwijssectoren, van basis- tot universitair onderwijs, krijgen structureel de beschikking over eigen 

werkdrukmiddelen waarvan de professionals zelf mogen beslissen waaraan het wordt besteed.  

Pubers krijgen de tijd en ruimte om zich te ontwikkelen. Alle leerlingen gaan naar een tienerschool of 

een meerjarige brede brugklas waarbij ze pas in het derde jaar van de middelbare school een niveau 

kiezen. Zo hebben ze minder last van een hoge prestatiedruk. Om beter aan te sluiten op de 

ontwikkeling van leerlingen mogen ze vakken waar ze goed in zijn op een hoger niveau volgen en een 

vak waar ze minder goed in zijn op een lager niveau.  

Het passend onderwijs moet echt inclusief onderwijs worden. Kinderen met en zonder beperking 

moeten op dezelfde school in hun buurt terechtkunnen, met alle begeleiding die nodig is. Daarom 

investeren we in extra ondersteuning op school, in begeleiding van thuiszitters, hulp aan zwevende 

leerlingen en in ‘samen naar school klassen’. Leraren en scholen krijgen meer vrijheid om zelf de hulp 

te organiseren die nodig is.  

We investeren in de kwaliteit van het voortgezet speciaal onderwijs. We trekken de lonen van deze 

leraren gelijk tot aan de lonen in het reguliere voorgezet onderwijs en zorgen voor meer 

bijscholingsmogelijkheden. Jongeren krijgen de mogelijkheid om ook na hun 20e speciaal onderwijs 

te volgen als dat nodig is.  

Naast een startkapitaal van 10.000 euro op hun 18e (net als alle andere jongeren) krijgen studenten 

een studiebeurs van maximaal vierhonderd euro per maand. Deze komt beschikbaar voor studenten 

uit gezinnen met een inkomen tot 100.000 euro per jaar. Jongeren die tegen hoge kosten een 

studentenkamer of onzelfstandige woning huren krijgen daarnaast recht op huurtoeslag.  

 

Farmacie 

We zetten ons in om de farmaceutische industrie aan banden te leggen. We werken aan meer 

transparantie over de kostprijzen van medicijnen, het tegengaan van misbruik van patenten, meer 

gezamenlijke inkoop van Europese landen en meer Europese capaciteit en kennis om nieuwe 

medicijnen en vaccins te ontwikkelen. Grote farmaceutische bedrijven mogen alleen gebruikmaken 

van publieke subsidies wanneer ze hun winsten herinvesteren in de ontwikkeling van 
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geneesmiddelen. Apothekers krijgen meer mogelijkheden om dure medicijnen zelf te maken en we 

stoppen met belastingvoordelen voor grote farmaceutische bedrijven. 

Medische ethiek 

Bij individuele vrijheid hoort zelfbeschikking bij het levenseinde. Hierbij weegt het eigen oordeel over 

het lijden en niet meer willen leven zwaar. Dit verankeren we in de wet: iedereen die ondraaglijk en 

uitzichtloos lijdt, lichamelijk of geestelijk, kan een beroep doen op het recht op zelfbeschikking.over 

te laten.  

 

Wonen 

Voor GroenLinks is wonen geen handelswaar om geld mee te verdienen, maar een grondrecht. 

Iedereen heeft recht op een goede betaalbare woning, wat je inkomen ook is. Daarom herstellen we 

de Nederlandse traditie van volkshuisvesting als publieke taak in ere. De overheid gaat weer regie 

nemen en komt met een woningbouwoffensief voor (sociale) huurwoningen en koopwoningen. 

Woningcorporaties worden weer de motor van de volkshuisvesting, we pakken dakloosheid aan en 

schaffen de vrije marktwerking in de huursector af. 

Inkomen 

We keren de toenemende kansenongelijkheid. Iedereen die achttien jaar wordt, krijgt een 

startkapitaal van 10.000 euro. Dat kan onder andere worden gebruikt voor een opleiding. Ook de 

‘leenstelselgeneratie’ krijgt recht op dit kapitaal. We maken een einde aan deze groeiende armoede 

en ongelijkheid. We verlagen de belasting op werk en zorgen dat mensen met een laag en 

middeninkomen er fors op vooruit gaan. Zo garanderen we dat iedereen met een baan van 32 uur 

per week genoeg verdient om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Van de superrijken, de 

renteniers en de grote bedrijven vragen we juist een grotere bijdrage. We stoppen met fiscale 

subsidies voor grote bedrijven, draaien de verlaging van de winstbelasting terug en pakken 

belastingontwijking hard aan. 

We maken een einde aan deze groeiende armoede en ongelijkheid. We verlagen de belasting op 

werk en zorgen dat mensen met een laag en middeninkomen er fors op vooruit gaan. Zo garanderen 

we dat iedereen met een baan van 32 uur per week genoeg verdient om volwaardig mee te doen aan 

de samenleving. Van de superrijken, de renteniers en de grote bedrijven vragen we juist een grotere 

bijdrage. We stoppen met fiscale subsidies voor grote bedrijven, draaien de verlaging van de 

winstbelasting terug en pakken belastingontwijking hard aan. 

 

Het uitgebreide verkiezingsprogramma vind je hier https://groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2020-

10/Concept%20Verkiezingsprogramma%20GroenLinks.pdf 
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