Wij zijn Vrij en Sociaal Nederland. Wij zijn
gewone burgers die zich zorgen maken over
het politiek beleid, het mismanagement
en alle regeldruk van de afgelopen jaren.
Wij hebben besloten op te staan en ons
land weer zelf gaan besturen. Met echte
en directe democratie. Vanuit liefde,
vertrouwen, vrijheid en verbinding!

THEMA.WIJZER
Verbonden,
vrij en
menselijk

Overheid
voor de
burger

Zelfsturen

v2020.11.12

vrijensociaalnederland

vrijensociaal

vrijensociaal

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Wij zijn Vrij en Sociaal Nederland.
Wij zijn bezorgde Nederlanders, bezorgde ouders,
die zich zorgen maken over het politieke beleid en
mismanagement in ons land in onder andere de Zorg,
het Onderwijs, Justitie en de Belastingdienst en daarom
geen vertrouwen meer hebben in de huidige politiek. Wij
gaan ons land weer zelf besturen met echte en directe
democratie. Daarom zijn wij de politiek ingegaan. Om
een samenleving te bouwen vanuit liefde, vertrouwen,
vrijheid en verbinding!
We gaan gewoon weer normaal doen, zoals we dat
thuis ook doen. We gaan puinruimen met praktische
oplossingen vanuit gezond verstand. En we gaan
bouwen aan een vrije samenleving vanuit de menselijke
maat, zonder overbodige regeltjes en boetemachines,
vanuit het vertrouwen in een zelfstandige en
verantwoordelijke burger.
Dat doen we vanuit onze basisprincipes;
Verbonden,
vrij en
menselijk
De menselijke
maat in een
rechtstaat, eigen
keuzes in een vrije
omgeving.

Overheid
voor de
burger en
meedoen

Zelfsturen
Initiatief, zelfontwikkeling en
ondernemerschap.
Gezond verstand
en praktische
oplossingen.

Van controle
naar preventie en
dienstverlening en
politiek middels
echte en directe
democratie.
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Wat zijn onze prioriteiten op korte termijn?
Vrij en Sociaal Nederland richt zich in eerste
instantie op de volgende zaken:

Vrije toekomst

Democratie

We willen een veilige en
vrije toekomst voor onze
kinderen. Met de juiste
ontwikkeling, opleiding en
werk. In een menselijke
samenleving.

We gaan echte en directe
democratie invoeren. Met
inspraak op alle niveaus
zonder beroepspolitici.

Werkgelegenheid

Puinruimen

We gaan banen creëren en
ondernemerschap stimuleren.

We gaan puinruimen van
het politieke beleid en
mismanagement van de
afgelopen jaren. Hoofdzakelijk in de Zorg, het
Onderwijs, Justitie en de
Belastingdienst.
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VSN themaoverzicht
We hebben 18 thema’s geformuleerd waarop we onze
koers verder uitdiepen. Daarvoor bekijken we alle
thema’s vanuit de 3 basis principes. Zo kunnen we,
samen met onze leden, onze koers bepalen!
PS. Klik op de thema’s om er
eenvoudig naartoe te springen!

Politiek & Democratie:
Deeldemocratie

Rechtstaat & Justitie:
Vergroten Transparantie

Bestuur:
Dienstverlening &
Integriteit

Wijsheid &
Ontwikkeling:
naar Eigen-wijsheid

Gezondheid & Zorg:
naar preventie en
kwaliteit van leven

Veiligheid & Politie:
Vertrouwen

Economische Zaken:
Initiatief &
Ondernemerschap

Huisvesting &
Leefbaarheid:
Sturing leefomgeving
Ondernemerschap

Infrastructuur:
Flexibiliteit

Duurzaamheid &
Milieu:
Circulariteit

Media & Cultuur:
Pluriformiteit

Technologie & ICT:
Versterken samenleving

Defensie:
Inlichtingen &
Samenwerking

Ouderen:
Sociale interactie

Kinderen & Welzijn:
Lerend leven en
Persoonlijke groei

Internationaal, Handel
& Immigratie: Samen
werking vanuit kracht

Sociale Voorzieningen:
Naar zelfbeschikking

Bewustzijn & Ethiek:
Zuivere intenties
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Politiek & Democratie:
Deeldemocratie

Wij willen een overheid die heel dicht bij de burger staat. Als
dienstverlener en in gesprek. Zodat wij ons weer gezien en gehoord
voelen. Vanuit rechten en plichten. Zodat wij zelf ons land weer gaan
besturen. Dit zal heel direct gaan en in vele vormen. Transparantie en
afrekenbaarheid naar- en vanuit de overheid staan hierin centraal.

terug
naar
thema
overzicht

Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

Zelf sturen

• Menselijke maat in beslissingen
en participatie.
• Burgerparticipatie maximaal
vergroten vanuit rechten en
plichten. Meedoen in beslissingen vanuit niet-vrijblijvende
participatie.
• Ondersteunen van beslissingen op basis van volledige en
pluriforme informatie.
• Sociale diensttijd van 1 jaar voor
alle Nederlanders.
• Ethische commissie voor (nieuwe) democratische initiatieven.

• Aanpak van systeemcorruptie
bij politiek en onafhankelijke
instituties.
• Verhouding beroepspolitici
beperken in vertegenwoordiging
• 5 jaar geen lobbyfuncties voor
ambtenaren na vertrek.
• Ministers en staatssecretarissen moeten voldoen aan
functie-eisen.
• Topambtenaren kunnen wisselen bij verkiezingen.
• Overheidspersoneel wordt
flexibeler inzetbaar.
• Een nieuw kiessysteem op basis
van een participatiematrix.
• Inzet van decentrale, privacy-by-design en democratische
technologie (gebaseerd op
Quantum AI encryptie en Quantum blockchain technologie).
• Persoonlijk stemmen 2e
kamer, dus stemmen zonder
fractiediscipline.
• Inzet van een zaken- of
expertkabinet.

• Provincie als bestuurslaag
opheffen.
• Gekozen burgermeesters.
• Zelfsturende gemeenschappen,
burgerraden, loting & voting.
• Burgerschap en deeldemocratie
opnemen in lesprogramma’s.
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Rechtstaat & Justitie:
Vergroten
Transparantie
Wij willen een zelfstandig functionerende en onafhankelijke
rechtspraak. Het recht op vrije meningsuiting en privacy zullen een
speerpunt zijn. Met een laagdrempelige toegang tot de rechtspraak.
Gericht op preventie, mediation en logische strafmaten. De rol van het
slachtoffer staat centraal.

Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

Zelf sturen

• Universele verklaring Rechten
van de Mens uit 1948 en het
EVRM leidend en opnemen in de
grondwet.
• Constitutionele toetsing op
deze grondwet.
• Uitgangspunt is een menselijke
samenleving met een menselijke maat.
• Uitgangspunt is tevens eigen
keuzes in een vrije maar verbonden omgeving.
• Privacy en toetsing hierop
duurzaam opnemen in
wetsvoorstellen.

• Aanpak systeemcorruptie bij
Justitie, Rechterlijke Macht en
OM.
• Instellen van anti-censuur
wetgeving.
• Minder bestuursrechtelijke
handhaving met lasten onder
dwangsom en extra strafrechtelijke vervolging.
• Doorlichten rechtssysteem
naar vernieuwing bijv. jury
rechtspraak.
• Verstandige burgerparticipatie in
overwegen/formuleren nieuwe
wetgeving.

• Rechters takenpakket in eigen
hand ipv efficiency en financieel
gestuurd.
• Minder wetgeving, regels en
boetemachines.
• Meer draagvlak en preventie
zodat beter gehandhaafd kan
worden.
• Burger mediation stimuleren.
• Burgerschap en rechtstaat opnemen in
onderwijsprogramma’s.

terug
naar
thema
overzicht
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Bestuur:
Dienstverlening &
Integriteit
Wij willen naar een zakelijke en efficiënte besturing van
overheidsinstellingen, nutsbedrijven en semioverheidsinstellingen.
De menselijke maat moet terug en tevens moet onderzocht worden
hoe wij omgaan met privatisering op deelgebieden. De-privatisering,
coöperaties en eigen nutsbedrijven zijn uitgangspunt.

Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

Zelf sturen

• Burger centraal.
• Van controle naar vertrouwen,
preventie en dienstverlening.
• Vertrouwen in zelfstandige,
verantwoordelijke burger.
• Permanente ethische commissies bij alle overheidsinstituties.

• Decentraal waar het kan,
centraal waar het moet; vanuit
de menselijke maat.
• Aandacht voor fysiek contact.
• Opzetten servicepunten in
winkelstraten.
• Preventie en dienstverlening
centraal.
• Overheidsprofessionals het veld
in, ministeries verkleinen.
• Burger betrekken bij
oplossingen.
• Open sollicitaties publieke
functies.
• Publiek-private partnerships
bevorderen.
• Investeren in digitale deelplatformen, platformtechnologie en
netwerksamenleving.

• Minder regels en wetten, daarop
handhaven, samen met de
burger.
• Minder regels, alle ruimte voor
de zelfstandige professional
(voor elke nieuwe regel twee
oude weg).
• Aanbestedingen voor MKB
versimpelen.
• Burgerschap en bestuur opnemen in onderwijsprogramma’s.

terug
naar
thema
overzicht
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Wijsheid &
Ontwikkeling:
naar Eigen-wijsheid
Wij vinden het opleiden van kinderen en volwassenen een belangrijk
speerpunt. Vanuit het kind of de student en vanuit de zelfstandige
opleidingsprofessional. Met minder regels en meer aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling.

Verbonden, vrij en
menselijk

• Ministerie 20/80 regel, dus 80%
naar de voorkant en het veld in,
scholen besturen en lesgeven.
• Onafhankelijkheid onderwijs
• Goed opgeleide onderwijsprobevorderen door politieke en
fessionals met aandacht voor
commerciële prikkels uit te
brede algemene kennis en
sluiten.
persoonlijke ontwikkeling.
•
Open transparante modellen
• Specifieke aandacht per leerling
voor bedrijven, onderzoeksinen aandacht voor persoonlijke
stellingen en instituties
ontwikkeling.
inzake coöperatie en part• Persoonlijk contact en interactie
nerships bij universiteiten en
stimuleren i.p.v. online; goede
onderzoeksinstellingen.
communicatie staat centraal.
• Onderwijs voor iedere Nederlander beschikbaar tegen lage
Overheid voor de burger
kosten.
en meedoen
• Ouderschapscursussen en
menszijn-cursussen voor
• Minder regels, uitgaan van
preventie; denk aan burn-outs.
vertrouwen. Mogelijkheden
• Onderwijsprogramma gericht
verruimen om actief te sturen
op menszijn en persoonlijke
op topkwaliteit leerkrachten.
ontwikkeling en communicatie
• Herinvoeren basisbeurs in
alsmede filosofie, geschiedenis
plaats van leningen.
en maatschappijleer, aange• Strenge selectie en regels
vuld met maatschappelijke
aan de voorkant, gericht op
praktijkstages.
talentontwikkeling.
terug
naar
• Perverse prikkels omthema
zetten naar eigen budget
overzicht
onderwijsinstellingen.

Zelf sturen
• Van onderwijs naar eigenwijs!
• Leerling centraal en docent
zelfsturend vanuit goede opleiding en vertrouwen.
• Minder regels, alle ruimte voor
de zelfstandige professional
(voor elke nieuwe regel twee
oude weg).
• Eigen budget per leerling/student; voldoende voor een aantal
jaar opleiding, zelfstandig in te
vullen.
• Toetsing en diploma’s gebaseerd
op internationale standaarden
van de best in class.
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Gezondheid & Zorg:
naar preventie en
kwaliteit van leven
Voor ons is het vanzelfsprekend dat burgers snelle en eenvoudige
toegang tot gewenste zorg hebben met daarin een vrije keuze in
behandeling, arts en instelling. Wij zien een toekomst waarin leef- en
eetgewoonten, preventie en vernieuwende gezondsheidsvormen naast
de traditionele medicijnen en operatieve zorg staan.

terug
naar
thema
overzicht

Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

• Goed opgeleide zorgprofessionals met focus op gezondheid
en kwaliteit van leven, vanuit
een breed en integraal perspectief en breder dan allopathische
geneeskunde alleen.
• Patiënt en medisch geheim centraal in gehele beleid, inclusief
psychosomatische en andere
gedragsontwikkelingszaken.
• Vrije artsen, medicijnen,
behandelmethoden en
ziekenhuiskeuze.
• Persoonlijk contact en communicatie centraal.
• Interactie stimuleren in plaats
van online.
• Levensloop-coaching vanuit
gezondheid.

• Minder regels, uitgaan van
vertrouwen; mogelijkheden
verruimen om actief te sturen
op topkwaliteit zorgverleners.
• Strenge selectie en regels
aan de voorkant, gericht op
talentontwikkeling.
• Perverse prikkels omzetten naar
eigen budget zorgverleners.
• Ministerie 20/80 regel, d.w.z.
80% het veld in.
• Onafhankelijkheid zorg bevorderen door politieke en commerciële prikkels uit te sluiten.
• Systeemcorruptie en medisch-industrieel complex
aanpakken.
• Burgers meebeslissen met
nieuwe ontwikkelingen, denk
aan behandelingen, vaccins,
kunstmatige intelligentie etc.
• Open transparante modellen
voor bedrijven, onderzoeksinstellingen en instituties inzake
coöperatie en partnerships.

Zelf sturen
• Beperken macht en invloed
zorgverzekeraars, terug naar
het ziekenfondsmodel zonder
winstoogmerk, aangevuld met
waar mogelijk efficiënte private
initiatieven.
• Patiënt centraal en zorgverlener
zelfsturend vanuit goede opleiding en vertrouwen.
• Minder regels, alle ruimte voor
de zelfstandige professional.
• Zorgpreventie belangrijker,
incentives verleggen naar
gezondheid i.p.v. ziekte.
• Meer naar privéklinieken waar
het kan en overheid waar het
moet.
• Ouderen stimuleren in beweging
en contact te blijven onder
andere middels leeftijdsbestendige woonvormen (Blue Zones).
• Vernieuwende en persoonlijke
geneeskunde stimuleren
(zelfgenezing).

Gewoon weer normaal doen

Praktische oplossingen vanuit gezond verstand

Veiligheid & Politie:
Vertrouwen

Voor ons is het uit handen geven van het geweldsmonopolie geen
vanzelfsprekende zaak. Hier moet dan ook nauwkeurig mee om
worden gegaan. Vertrouwen is de basis alsook preventie. Op basis van
handhaving kunnen dan de uitzonderingen vanuit tijdelijkheid strak
aangepakt worden. Eerlijk en in verhouding tot het vergrijp.

Verbonden, vrij en
menselijk

terug
naar
thema
overzicht

Overheid voor de burger
en meedoen

• Goed opgeleide professionals
• Landelijke Politie terug
met aandacht voor persoonlijke
naar lokaal, preventie en
ontwikkeling en communicatie
dienstverlening.
naar de burger.
• Decentraal waar het kan, cen• Vertrouwen in het individu
traal waar het moet en waar het
centraal uitgangspunt.
specialistische functies betreft.
• Persoonlijk contact en interactie • Veiligheidswinkels in de wijk als
stimuleren i.p.v. online; commudirect communicatiemiddel, in
nicatie centraal.
contact met de wijkagent.
• Integriteitsorgaan en aanpak
systeemcorruptie.
• Preventie, handhaving en gemak
in aangiftes centraal in plaats
van hogere boetes.
• Burger kan met e-ticket zijn/
haar zaakvoortgang volgen.
• Politie betrekt meerdere groepen in sociale
veiligheidsinitiatieven.
• Focus op succesvolle terugkeer naar de samenleving van
gedetineerden.
• Technologisch ondersteunen
dienstverlening i.p.v. controle.
• Investeren in cybercriminaliteit.

Zelf sturen
• Burgers betrekken bij
zaken en voortgang, dus
burgerparticipatie.
• Publiek-private partnerships
burgers/politie.
• Mediation & communicatie
bevorderen in opleiding.
• Politieagenten worden ‘adviseurs’ die minstens eenmaal per
jaar de wijkvertegenwoordiger/
ster bezoeken voor feedback en
ideeën.
• Focus op succesvolle terugkeer in de samenleving door
opleidingen.
• Terrorismebestrijding vanuit
burgerparticipatie.
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Economische Zaken:
Initiatief &
Ondernemerschap
Wij gaan uit van een duurzaam economisch model vanuit
de circulariteitsgedachte. Het stimuleren van initiatief en
ondernemerschap staat centraal. De invloed van internationale
organisaties en roofkapitalisten moet worden benoemd en
aangepakt. Wij gaan voor een basisbelastingstelsel voor zorg,
veiligheid, onderwijs en infrastructuur en additioneel te bepalen
door de burger.
Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

• Uniforme en heldere wetgeving, • Strakke aanpak systeemcorlage belastingen voor start-ups.
ruptie, met name integriteit,
• Belastingen verlagen en terug
belangenverstrengeling en
naar simpel i.p.v. rondpompen
misbruik van machts- en
en organiseren van inkomsten
monopolyposities.
en uitgaven.
• Overheid stimuleert op alle
• Inkomsten relateren aan uitgamogelijke manieren initiatief en
ven, inzicht in waar en hoe het
ondernemerschap, ook in creabesteed wordt.
tieve en culturele sectoren, en
• Ethische commissies m.b.t.
ondersteunt (praktijk)onderwijs.
overheidsgelden en -initiatieven • Beschermen nationale bedrijven
en burgerinitiatieven.
en technologie.
• Benoemen van prioriteitsgebieden met toekomstpotentie t.b.v. internationale
concurrentiepositie.
• Soepeler ontslagrecht en
eenvoudiger regels bij ziekte
• Simpele vormen voor werknemers om te participeren en
eigenaarschap te ervaren.
terug
•
Belastingvrije voet naar EUR
naar
thema
20.000,- voor iedereen.
overzicht
• Omzetbelasting voor omzet in
Nederland behaald, ook voor
grote bedrijven.

Zelf sturen
• Initiatief en ondernemerschap
centraal in het beleid en
budgettering.
• Vrije besteding BV-gelden en
leningen.
• Handhaving
hypotheekrenteaftrek.
• Afschaffing schenk- en
erfbelasting.
• Eigen pensioenvoorziening als
keuze.
• Eigen valuta voor burgers gebaseerd op onderlinge waarde en
onderliggende waarde. Burger
weer de baas over zijn/haar geld
en lokale valutasystemen.
• Schipholbanen in zee, Schiphol
stad bouwen als stad van de
toekomst.
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Huisvesting &
Leefbaarheid:
Sturing leefomgeving
Ondernemerschap
Leefbaar en betaalbaar wonen is een basisvoorwaarde voor onze
samenleving. Wij zien veel mogelijkheden om levensbestendige
woonconcepten te realiseren, afgestemd op de individuele gebruiker. Dat
kan middels koop of doorgroeihuur. Belangrijk in de woonomgeving is
een optimale bereikbaarheid, recreatie, servicevoorziening en veiligheid.

Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

• Aan te passen woonvormen en
concepten.
• Iedereen een eigen plek en
woongenot.
• Iedereen dezelfde rechten, los
van (financiële) status.
• Ethische commissie ter beoordeling van woonnoden.

• Overheid met weinig regels
binnen de bestemming.
• Vrijheid voor nieuwe woonvormen en concepten.
• Evenwicht werken, wonen en
recreëren.
• Eigen (en schuldenvrij) woningbezit stimuleren.
• Huisvestingsmogelijkheden op
deel platformen.
• Levensbestendige
woonconcepten.

Zelf sturen
• Stimuleren eigen ecosystemen.
• Energie eigenaarschap bij de
burger, off the grid wonen
stimuleren.
• Deelplatformen in relatie tot
inkomen en levensbestendige
woonabonnementen.
• Schipholstad Haarlemmermeer.
• Infra ringwegen bij steden
ondertunneling met bovenbouw.

terug
naar
thema
overzicht
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Infrastructuur:
Flexibiliteit

Op het gebied van infrastructuur zien wij een belangrijke rol
van de overheid in het voorzien van de basisinfrastructuur
wat betreft waterbeheer, het luchtruim en de fysieke
vervoersinfrastructuur. Alles aangepast op alle nieuwe vormen
van vervoer en vervoersplatformen.

Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

• Vrije keuze in aan te passen
vervoersvormen.
• Openbaar Vervoer toegankelijk
voor iedereen.

• Gratis openbaar vervoer in bus,
tram, metro en trein.
• Inkomsten uit infrastructuurbelasting direct naar
infrastructuur.
• Ruim baan voor luchtvervoer en
parkeren, ook voor deelplatformen en abonnementen.
• Overheid creëert deelplatformen als nutsfunctie, open voor
ondernemers.
• Parkeren flexibel en direct in
binnensteden, grote garages
onder water/grachten.
• Milieuvriendelijke
vervoersvormen.
• Vervoersplatformen op deel
platformen, van individueel naar
grootschalig.
• Levensbestendige
vervoersabonnementen.

Zelf sturen
• Aangepaste vervoersvormen en
inrichting door wijk en burger.
• Energievernieuwing in
vervoersvormen.
• Schiphol start- en
landingsbanen in zee.
• Rotterdam grote haven met
bulk en schone industrie.
• Highspeed railnetwerk met
Europa voor alle routes
< 1.000 km.
• Ondertunneling ringwegen bij
steden incl. wonen erboven.

terug
naar
thema
overzicht
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Duurzaamheid &
Milieu:
Circulariteit
Voor ons is duurzaamheid het dicht bij de burger brengen
en houden van de natuur en het behoud voor de volgende
generaties daarvan. Wij zijn geen voorstander van grote
internationale projecten die met centrale middelen buiten het
bereik van de burger hun eigen agenda’s bepalen.

terug
naar
thema
overzicht

Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

• Menselijke maat, kleinschaligheid en waar mogelijk lokaal.
• Overdracht naar volgende
generaties.
• Menselijke maat ook toegepast
op dieren.
• Geen genetisch gemodificeerd
voedsel.
• Experimenteren met alternatieve meer duurzame vormen van
landbouw, zoals voedselbossen.

• Open parken stimuleren, ook in
weilandgebieden.
• Geen centrale subsidiebranches,
lokaal resultaat en opbrengsten.
• Opbouw nutsvoorzieningsplatform voor energie dicht bij de
burger.
• Overheidsfalen compenseren,
zie Groningen gas.
• Belasten niet-circulaire en
schadelijke producten en
diensten.
• Landbouw kleinschalig, visserij
regelgeving op juiste prikkels
i.v.m. overbevissing.
• Recyclen naar 90% van alle
consumptiegoederen. Afval als
grondstof.
• De-privatisering.
• Macht milieulobby, klimaatlobby
en systeemcorruptie voedselindustrie breken.
• Onderzoek naar nieuwe
energievormen, energietransitie opnieuw inrichten en
temporiseren.

Zelf sturen
• Stimuleren van duurzaam leven
in circulariteit.
• Burgers worden energieproducenten voor elkaar op deel- en
nutsplatform.
• Gezonde voeding stimuleren.
• Educatie eenvoudige circulariteitsprincipes voor de burger.
• Productie en consumptie dicht
bij elkaar; local voor local-initiatieven en coöperaties.
• Landbouwgrond wordt niet
verkocht aan commerciële
voedselproducenten.
• Kleinschalige coöperaties
per regio, dorp of wijk met
beheerders in loondienst en
vrijwilligers.
• Stimuleren zelfvoorziening
m.b.t. voedsel.
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Media & Cultuur:
Pluriformiteit

Vrije meningsvorming is voor ons essentieel in een democratische
rechtstaat. Alle vormen zijn hierin belangrijk en moeten worden
beschermd, onder andere door anticensuur wetgeving. In
het scholingsprogramma zal debatteren met elkaar en vrije
meningsvorming een centrale plaats krijgen. Wij gaan eigen social
media-platformen bouwen. De cultuursector zal extra worden
gestimuleerd middels een basisinkomen zonder voorwaarden voor
personen werkzaam hierin.

terug
naar
thema
overzicht

Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

• Ethische gedragscode media en
journalisten.
• Eed op de grondwet voor personen werkzaam in de media.
• Anticensuur wetgeving met
hoofdelijke aansprakelijkheid
organisaties.
• Vrije meningsvorming en
argumenteren in basis lesprogramma’s, gekoppeld aan
persoonlijke ontwikkeling en
gespreksvaardigheden, bijvoorbeeld NLP.
• Culturele activiteiten aantrekkelijker en toegankelijker
maken.

• Classificatie van nieuws.
• Pluriform nieuws promoten.
• Transparantie overheden
maximaliseren, voorkomen dat
media Rijksvoorlichtingsdienst
zijn.
• Systeemcorruptie continu
monitoren, geen betaalde media
sponsoring op de achtergrond.
• Inhoudelijkheid stimuleren met
onderwerpen ter ondersteuning
van het menszijn.
• Eigen deelplatformen door de
overheid met daarop commerciële aanbieders en burgers;
denk aan eigen geïntegreerd
social media-platform (Twitter,
Facebook, Instagram, Messenger en LInkedIn) met daarop
aanbieders conform WeChat
met strenge integriteitschecks
naar de overheid.

Zelf sturen
• Nieuwe en educatieve media
stimuleren.
• Publicaties plaatsen.
• Nieuwsselectie instellingen
programma ontwikkelen.
• Educatie vergroten inzake kunst
& cultuur.
• Burgers nieuws laten ‘raten’.
• Burgernieuws/-participatie
onder voorwaarden.
• Cultuurabonnementen voor alle
cultuur in Nederland voor een
vast bedrag en een extra bedrag
per gebruik.
• Deelplatform coöperaties op
basis van quantum AI encryptie
in blockchain platformen.
• Cultuur als vast onderdeel van
het (basis)onderwijs, bijv. d.m.v.
vakleerkrachten.
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Technologie & ICT:
Versterken
samenleving
Technologie is de grootste beïnvloeder van onze samenleving de
komende jaren. Wij zien een ministerie van ICT en technologie
waarin 3 speerpunten worden bepaald en die hard optreedt
tegen de ondermijning van onze samenleving door buitenlandse
technologie monopolies. Wij staan voor privacy duurzame
technologieontwikkeling en implementatie, vastgelegd in wetgeving
personen werkzaam hierin.

Verbonden, vrij en
menselijk
• Integriteitscommissie en ethiek
leidend.
• Nederland Privacy Gidsland.
• Privacy-duurzame oplossingen
uitgangspunt.
• Technologie voor de mens en
bevordering van het menszijn.

•
•
•

Overheid voor de burger
en meedoen
• Ministerie van Techniek en
ICT voor alle departementen
centraal.
• Drie speerpunten per 5-jarenplan waarin Nederland winnaar
kan worden.
• Platform technologieën in
terug
coöperatieve vorm met daarop
naar
commerciële aanbieders.
thema
overzicht
Uitgaande van decentrale en

•
•
•
•

democratische technologie
(Quantum AI Encrypted Blockchain Based).
Aanpak systeemcorruptie in
relatie tot het Tech Industrieel
Complex.
Het stimuleren van decision
support systemen voor professionals in de overheid.
Overheidsdienstverlening ook
niet digitaal mogelijk, dit geldt
voor diensten maar ook voor
geld en andere zaken. Met andere woorden altijd een fysiek
alternatief.
Deelplatformen van en voor
de burger via coöperaties en
nutsvoorzieningen.
Stimuleren techniek in onderwijs en initiatieven in MKB.
Overheid naar centralisatie van
systemen en uniformiteit.
Publiek-private partnerships
opnieuw inrichten.

Zelf sturen
• Privacysettings door burger zelf
te bepalen.
• Persoonsdata is van het individu
is altijd het uitgangspunt in de
gehele keten.
• Ketenaansprakelijkheid voor
spelers in dataverwerking.
• Minder afhankelijkheid van
Silicon Valley.
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Defensie:
Inlichtingen &
Samenwerking
Defensie in de snel veranderende samenleving is essentieel. Juist
vanwege de roep om decentrale initiatieven in de samenleving is het
verzorgen van een veilige samenleving in internationale samenwerking
van belang. Goede samenwerkingsverbanden, op basis van flexibiliteit
en geavanceerde informatie(systemen) zullen worden gestimuleerd.

Verbonden, vrij en
menselijk

• Expertise uit het veld en IT-ken- Zelf sturen
nis essentieel voor medewerkers/sters defensie.
• Burgers meer eigen verantwoor• Doel altijd zelfredzaamheid in
• Tijdelijkheid van activiteiten
delijkheid en educatie in het
getroffen land herstellen en
in crisis en/of dienstverlening
belang van nationale veiligheid
promoten.
vanuit menselijke maat.
en defensie.
• Sociale dienstplicht en integra• Defensie kan niet ingezet wor• Vanuit sociale dienstplicht
tie bevorderen.
den tegen de eigen bevolking.
leer-/werksituaties promoten.
•
Klein, flexibel en hoogwaardig
• Eigen beslissingen en openheid
• Andere invulling van de Navo-/
• Goede controle douane en
stimuleren bij professionals.
EU-samenwerking.
marechaussee.
• Internationaal meedoen aan
grenscontrole en veiligheid van
Overheid voor de burger
Europa.
en meedoen
• Geen missies, alleen defensie
en inlichtingen.
• Defensie actief in cyber en
• Cyber warfare focus.
technologie.
• Internationaal kernwapenbeleid
• Grensoverschrijdende activiteien rol NL kritisch bekijken en
ten en keuzes in criminaliteit en
faciliterende rol verwerpen.
digitale oorlogsvoering.
• Focus op infiltratie (VS, EU en
• Vernieuwing landmacht, luchtChina) en bedrijfsspionage.
macht en zeevloot naar 3% van
het BNP.
• In vredestaak veel meer servicetaken voor de maatschappij.
terug
naar
thema
overzicht
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Ouderen:
Sociale interactie

Ouderen zijn essentieel in en voor onze samenleving als geweten voor de
generaties na hen. Het is dan ook van belang de sociale interactie met
ouderen maximaal te versterken en hiervoor de voorwaarden te scheppen.
Ook in het beschikbaar maken en houden van de kennis en ervaring.
Tevens kunnen ouderen een belangrijke taak vervullen in vrijwilligerswerk.

Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

• Ouderen beschermen in inkomen en veiligheid.
• Eigen keuzes in zorg, inkomen,
reizen en levenskeuzes.
• Bruggen slaan tussen de leeftijdscategorieën d.m.v. lokale
projecten.

• Voorwaarde scheppend
voor ouderenzorg, ook door
mantelzorgers.
• Zorg niet meer bij gemeenten, maar in aparte centrale
organisatie.
• Pensioenen investeringsfondsen
zoals Noorse staatsfonds in
Nederlandse economie.
• Ouderen betrekken in samenleving, pensioen en bijverdienen
flexibel mee omgaan.
• Woonvoorzieningen in wijken
met percentage ouderen woningen in combinatie met jongeren
voor stimuleren integratie.
• Ouderen betrekken in het
onderwijs via programma’s en
sociale activiteiten bevorderen.

Zelf sturen
• Voorzieningen voor ouderen
beschikbaar maken, leefvormen flexibel in de buurt van
kinderen.
• AOW vanaf 65 jaar, te combineren met belastingvrij
bijverdienen.
• Woon-zorgcombinaties
uitbreiden.
• Ouderen platform met interactie en uitwisselingsprojecten.
• Vaste wijkteams met activiteiten kalender voor persoonlijk contact en buurthulp
vereenvoudigen.
• Preventie en fitheidsprogramma’s stimuleren, ook voor
sociale interactie.
• Speciale voordelen voor ouderen voor mantelzorgers of
kinderopvang.

terug
naar
thema
overzicht
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Kinderen & Welzijn:
Lerend leven en
Persoonlijke groei
Kinderen zijn de toekomst. Om een vernieuwende, verlichtende en
hoopvolle toekomst te bouwen, is persoonlijke ontwikkeling en continu
leren vanuit plezier en spel het fundament. Hierin moeten ouders, de
samenleving en het onderwijs een actieve rol kunnen spelen. De basis voor
onze toekomstige generatie is een veilige en liefdevolle omgeving, hierbij
staat het creëren van randvoorwaarden als vertrouwen, het omgaan met
vrijheid en interactie centraal.
Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

• Kind- en ontwikkelingsfasegestuurd opvoeden.
• Opvoedcursussen voor ouders
gedurende de verschillende
fases in de jeugd.
• Nadruk op persoonlijke ontwikkeling en menszijn.
• Rechten van het kind zeer goed
geborgd en onafhankelijke
toetsing.

terug
naar
thema
overzicht

Zelf sturen

• Thuisonderwijs en leerplicht
• Onderwijs vanuit kernwaarden
versoepelen.
‘menszijn’ en ‘Homo Universalis’. • Maatschappijleer en keuzes
• Kinderopvang en toeslagen voor
maken programma’s.
ouderparticipatie.
• Ouderschapscursussen.
• Zorg voor slachtoffers geweld
• Ruimte creëren voor kinderen
en kindermishandeling centraal
en jongeren, ook fysiek in de
goed regelen met onafhankelijpublieke ruimte.
ke toetsing.
• Oppasmoeders vrije voet in
bijverdienen.
• Kinderen stimuleren op scholen
om te participeren en mee te
laten beslissen.
• Jeugdraden voor x% mee laten
beslissen in de deeldemocratie
afhankelijk van het onderwerp.
• Jeugd voorzieningenbudget
geven en laten inrichten.
• Financiële ondersteuning voor
jonge ouders om maximaal
bij de eerste periode van hun
pasgeborenen te zijn voor een
stevige bonding.
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Internationaal, Handel
& Immigratie: Samen
werking vanuit kracht
Internationale verschillen bieden kansen om van elkaar te leren.
Monoculturen zijn vatbaar voor extremen en bieden daarom een minder
stabiele samenleving. Het is belangrijk om vanuit eigen soevereiniteit
te zoeken naar (tijdelijke) samenwerkingsverbanden. Hierin zal de
burger meebeslissen. In grensoverschrijdende zaken zoals veiligheid
en infrastructuur of handelsbevordering kunnen (bi)laterale afspraken
gemaakt worden. Hierin zijn de directe democratische uitgangspunten
leidend. Onze aandacht gaat hierin vooral uit naar het MKB.
Verbonden, vrij en
menselijk
• Soevereiniteit voorop, sterke
samenwerkingen vanuit
autonomie.
• Eigen cultuurwaarden vanuit
menselijke relatie.
• Eerst eigen huis op orde en je
plaats kennen.

Overheid voor de burger
en meedoen

•
•
•
•

• Stimuleren van Nederlandse
normen, waarden en handel.
• Ruimhartig voor vluchtelingen
• Snelle en duidelijke (juridische)
procedures voor immigranten,
sturing in aantallen via quota’s
•
en meenemen van benodigde of
schaarse kwaliteiten.
• Nieuwe rol ambassades en
terug
•
naar
diplomatie in internationale
thema
samenwerkingen.
overzicht
• Directe burger participatie en

besluitvorming bij samenwerkingen en verdragen die de
soevereiniteitsprincipes raken.
Democratisering EU voor alle
processen en functies en
verregaande federalisatie.
Toetsing van instituties en verdragen aan onze basisprincipes
van VSN.
Rechten en plichten voor
nieuwkomers in een schaal van
10-> 100% in 10 jaar.
EU: Basis is structurele samenwerking op economisch gebied
en grensoverschrijdende thema’s, denk aan mensen, milieu,
transport & infrastructuur etc.
Opnieuw evalueren kosten/
baten EU en toetsing aan
basisprincipes VSN.
Technologische samenwerking
met EU op een drietal speerpunten voor de toekomst.
Meewerken aan Europees
HSL-netwerk en afstemming
luchtvaart hierin.

Zelf sturen
• Enkele functies centraal organiseren en dan ook democratiseren, maximale mate van transparantie en afrekenbaarheid.
• Stimuleren van initiatief en
ondernemerschap vooral van
MKB.
• Meebeslissen op basis van
directe democratie, uiteindelijke
beslissing altijd in Nederland
nemen.
• Outreach en inreach: ontwikkelingslanden ondersteunen
door kennis naar de landen toe
te brengen en mensen hier te
onderwijzen om de kennis mee
terug te nemen.
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Sociale
Voorzieningen:
Naar zelfbeschikking
Wij staan voor hoogwaardige sociale voorzieningen
vanuit vereenvoudiging van de belastingwetgeving en
verdelingsmechanismes. Wij willen voor iedereen toegang tot gratis
nutsinstellingen en zorg. Tijdelijke uitkeringen indien nodig vanuit
sociaal, economisch of gezondheidsperspectief. Wij stimuleren hierin
altijd het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan uit van
vertrouwen en gerichte minimale controle vanuit het 80/20 principe.
Met zo min mogelijk voorwaarden om de onafhankelijke positie en
zelfbeschikking van de burger te vergroten.
Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

• Goede basisvoorzieningen voor
iedereen.
• Extra vangnet voor mensen die
niet mee kunnen.
• Welzijn en geluk meenemen in
het beleid.

• Pensioenfondsen moeten
minimaal 50% in Nederland
investeren.
• Nieuwe nutsbedrijven en
coöperaties.
• Basisinkomen.
• Gratis openbaar vervoer en
gebruik culturele sector.
• Vereenvoudiging fiscale
regelgeving.
• Vrijwilligerswerk stimuleren.
• Rechten en plichten voor iedereen die er gebruik van maakt.

Zelf sturen
• Geen verplichte
pensioenverzekering.
• Eigen leer- en zorgbudget
instellen.
• Stoppen met alle toeslagen en
rondpompen budgetten.

terug
naar
thema
overzicht
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Bewustzijn & Ethiek:
Zuivere intenties

Alles begint bij intenties. Intenties zijn doorslaggevend voor een
zuiver proces en het uiteindelijke resultaat. Daarom staat ethiek,
persoonlijke integriteit en privacy vanuit het menszijn bij ons hoog
in het vaandel. Een wijze en duurzame aanpak in complexe zaken
vraagt om een onafhankelijke screening van intenties. Onze thema’s
leggen wij dan ook langs de ethische lat. Wij willen een nieuwe,
lerende samenleving met als uitgangspunt de zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid van het individu. Als politiek vooruit creëren in
plaats van reageren..
Verbonden, vrij en
menselijk

Overheid voor de burger
en meedoen

Zelf sturen

• Wij gaan uit van de kracht van
• Het gezin en familie als meest
• Inzetten wijsheid van de massa
burgers.
verheven menselijke instituut
middels diverse directe demo- • Wij creëren op alle niveaus
als basis voor een stabiele
cratische vormen.
directe aanspreekpunten en
samenleving; stabiele kinderen • De kloof dichten tussen polimogelijkheden om met elkaar
worden stabiele volwassenen.
tiek/overheid en burger door
persoonlijk in gesprek te gaan.
• Een mens weer een mens matoegankelijk en authentiek te
• Wij creëren een veilig klimaat
ken in plaats van een nummer
blijven, maar ook door begrijpevoor vrijheid van meningsuiting
in een economisch, rationeel en
lijk taalgebruik en menselijke en
en om vanuit vrijheid tot zelfefficiency gedreven geheel.
geweldloze communicatie.
sturing te komen waarin fouten
• Eenheid in diversiteit, leren van • Politici die blijvend aan permaken feedback op functioneelkaars verschillen in plaats van
soonlijke ontwikkeling werken
ren is.
te oordelen; discriminatie is
en zo krachtige, wijze en zelfbe- • Wij stellen burgercommissies
geen optie.
wuste mensen worden/blijven,
in op het gebied van ethiek en
opdat zij puur in het belang van
onafhankelijk handelen met een
de burger (blijven) handelen.
transparante en begrijpelijke
• Ethische commissie van onafaanpak.
hankelijke (burger)leden in elk
overheidsorgaan om corruptie
terug
en andere onzuivere intenties
naar
thema
de baas te blijven en zo weloverzicht
vaart en welzijn voor iedereen
op een hoog pijl te brengen.
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