
The Corona crisis has revealed that things can’t simply stay the way they used to be. You 
can’t fight a pandemic with fax machines and pencils. A Germany that’s fit for the future 
requires a modern state, so we have to rethink our approach to education and vocational 
training. While national economies are rebounding in other regions of the world, Germany’s 
economic recovery is being hampered by high taxes and bureaucracy. 

Germany must be completely and comprehensively modernised. That’s where we Free 
Democrats come in. We want to  help shape Germany’s future as part of the federal govern-
ment coalition. While our competitors stand for “more of the same” or a swing to the left, we 
stand for freedom, modernisation and sustainability through innovation. Let’s get to work.
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VANAF HIER GAAN WE VERDER. 
ONS PROGRESSIEVE PROGRAMMA 
VOOR NRW.
VOORUIT NAAR HET LAND VAN DE KANSEN.

Noordrijn-Westfalen is een sterk land – aangedreven door de FDP. Met de 
Vrije Democraten als onafhankelijke progressieve kracht van het midden wil ik 
deze weg voortzetten. 

Meer kansen voor iedereen. We stimuleren talent. Door de beste opleiding 
die voorbereidt op een zelfredzaam leven. We kiezen voor de versterking van 
onze economie: als land met meeste start-ups, minder bureaucratie en meer 
steun voor innovatieve ideeën. We heten hen welkom, die ons land verrij-
ken – maar wijzen delinquenten consequent de deur. Als open maatschappij 
moeten wij onze vrijheid en verscheidenheid bewaren. 

Als Vrije Democraten willen we verder regeringsverantwoordelijkheid op ons 
nemen voor Noordrijn-Westfalen. Wij willen NRW nog vrijer, eerlijker en digi-
taler maken. Hoe progressief dat zal zijn, dat heeft u zelf in de hand.

Joachim Stamp



VRIJHEID BLIJFT SYSTEEMRELEVANT.
Sinds 2017 dragen wij verantwoordelijkheid voor Noordrijn-Westfalen. We heb-
ben veel bereikt, maar er is nog meer in het verschiet. Wij zijn overtuigd dat het 
beste nog moet komen: nog meer kansen voor alle mensen. Wij willen ons land 
nog vrijer, eerlijker en moderner maken. Vooruitgang voor NRW – met ons pro-
gressieve programma!

ECONOMIE HEEFT NIKS AAN 
BUREAUCRATEN. MAAR WEL AAN 
VRIJE DEMOCRATEN.
Vroeger heeft NRW bureaucratie gecreëerd, wij laten bedrijven iets creëren. 
Dat levert resultaat op: Sinds 2017 kent onze economie een grotere groei dan 
op federaal niveau. Zo hebben we nieuwe arbeidsplaatsen, meer doorgroeimo-
gelijkheden en welvaart gecreëerd. Laten we met vol elan daarmee doorgaan.

Start-ups, de motor van vooruitgang.  
Het ‘Gründerstipendium’ [startersbeurs] heeft aangetoond: echt goede ideeën 
zorgen voor echt goede bedrijven. Ons doel: Laten we als land van de meeste 
start-ups nog succesvoller worden.

Minder emissies hebben meer toekomst.  
We willen nieuwe technologieën, zoals waterstof, nog intensiever stimule-
ren en het voorbeeld voor industrie 4.0 worden. E-mobility is daarbij een 
sleutel voor duurzame groei. Voor ons land en de automobielsector.

Paperassen creëren geen welvaart.  
We faciliteren bedrijven om te groeien. Minder regels, eerlijke concurrentie, een 
gelijk speelveld en een betrouwbare energievoorziening zijn daarvoor nodi.

Werk en gezin, niet werk of gezin.  
Kinderopvang moet aangepast zijn aan het leven van de ouders. Creëer modellen, 
die bij de tijd passen en die geen verschil maken tussen vaders en moeders – 
zoals job sharing en kinderdagverblijven, waarbij openingstijden ook rekening 
houden met ploegendienst.



TALENT IS ER OVERAL. 
LATEN WE HET OVERAL  
AANMOEDIGEN.
Onze jeugd verdient alle kansen op deze wereld. We mogen onontdekt talent 
niet verloren laten gaan. Dat lukt alleen door het beste onderwijs. Wij bou-
wen verder op onze resultaten. We kiezen voor meer investeringen: in nieuwe 
techniek, meer leerkrachten alsook moderne scholen. Wij moeten openstaan 
voor ideeën, die het mogelijk maken dat elk kind boven zichzelf uitgroeit. 

Kansen groeien in de kleuterklas.  
Het vinden van een plaats in een kinderdagverblijf, moet de eenvoudigste zaak 
ter wereld zijn. We willen gezinnen ontlasten door bijkomende jaren zonder ei-
gen bijdrage. Onze eis: de jongsten een topstart geven met de beste zorg. 

Slimme rugzakken met tablets sjouwen.  
Er moet een tablet of laptop voor elk kind beschikbaar. Want nieuwe vaardig-
heden kunnen enkel progressief aangeleerd worden. Maar niet alleen toe-
stellen spelen een rol, ook het begrijpen is belangrijk. Onze visie: Elke leer-
ling in NRW weet na zijn schooltijd hoe een app geprogrameerd wordt. 

Jouw brein is belangrijk, niet jouw buurt.  
Nog meer betere onderwijsinstellingen op locaties waar de sociale uitdagin-
gen het grootste zijn. Met 1.000 talentscholen in heel het land stimuleren we 
alle talenten – los van roots of hoe ze opgroeien . Iedere school heeft een ta-
lentscout nodig. Alleen op die manier kan het potentieel in ons ontplooien. 

Studeren voor het leven, niet enkel met het oog op examens.  
Economie als nieuw vak op alle scholen heeft aangetoond: De school kan voor-
bereiden op een zelfstandig leven. Door voortaan nog meer mensen uit de prak-
tijk op school uit te nodigen leren studenten meer dan enkel stoffige theorie.

Een vakdiploma moet evenveel waard zijn als een master.  
Laten we kansen crieëren voor het leven door elke onderwijsvorm en elk  
opleidingstraject te stimuleren.



ALS JOUW OMA ONLINE GAAT,  
DAN KAN DE OVERHEID DAT OOK.

WE CREËREN EEN  
OPEN CULTUUR VOOR  
INNOVATIE.

We wachten niet op de volgende pandemie om verder te digitaliseren. 
Als geen andere deelstaat, zullen we verder bouwen aan de overheids-
dienst van de toekomst. Hoe meer online en onbureaucratisch kan ge-
beuren, des te sneller gaan we vooruit in NRW. Daarom willen we het 
recht creëren om alle zaken met overheidsdiensten van thuis uit digitaal 
te regelen. Dat lukt alleen met een supersnel internet, dat rond 2025 
alle mensen en bedrijven in steden en op het platteland verbindt.

Welkom in de toekomst.  
We willen digitale vrijhandelszones scheppen en op die manier het inno-
vatieve vermogen van NRW vergroten – vooral bij IT, quantum computing, 
blockchain en artificial intelligents. Alleen zo kunnen we blijven meedoen 
met ’s werelds topklasse. 

Unicorns made in NRW.  
We beschikken over briljante onderzoe-
kers en performante bedrijven: Combi-
neren we beiden, dan vermenigvuldigen 
zich de mogelijkheden. Op die manier 
slagen we erin dat in de komende vijf jaar 
minstens 50 bedrijven ontstaan op ba-
sis van in NRW ontwikkelde patenten. 

Klimaatbescherming met ideeën.  
We zoeken naar nieuwe innvatieve mo-
gelijkheden, die natuur, milieu en de 
burgers van NRW ten goede komen. Een 
veilige leefomgeving ontstaat niet alleen 
door investeringen in klimaatadapta-
tie, omaar ook door gerichte innovatie 
op het gebied van decarbonisering.



VAN WAAR HET IDEE KOMT,  
IS NIET VAN BELANG  
VOOR VOORUITGANG.
We worden het favoriete land voor gekwalificeerde immigratie – naar het voor-
beeld van Canada. We verwelkomen talent, want verscheidenheid en kennis 
helpt ons land vooruit. Aan de andere kant blijven we consequent: Wie onze vrije 
en open maatschappij bedreigt of misbruikt hoort hier niet thuis.

MOBILITEIT ZONDER  
DENKLIMIET.

ONZE OPENHEID VEREIST  
VEILIGHEID.

Mobiliteit moet aangepast zijn aan de mens, niet andersom. Iedereen wil zo snel 
mogelijk en duurzaamzijn/ haar bestemming bereiken. Daarom verbeteren we de 
infrastructuur: auto, trein, bus en fiets. Want op de buiten kan niemand zonder 
auto. Bovendien willen wij daar de mobiliteit verder uitbreiden door belbussen. 
Bus en trein hebben een eenvoudig en digitaal ticketsysteem nodig – zodat ieder-
een met een app op zijn mobiel door NRW kan rijden.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is het fundament van onze democratische 
maatschappij. Het volstaat niet om alleen maar te praten over wereldopenheid 
en tolerantie maar wij moeten naar deze waarden leven. Daarbij hoort ook het 
vertrouwen in onze rechtsstaat. Met meer politie, een slagvaardige justitie, 
moderne brandweer, een goed uitgeruste rampendienst, goede ziekenhuizen en 
geëngageerde vrijwilligers beschermen wij het recht en het leven van alle bur-
gers. En dat niet alleen op straat, maar ook op het internet. 



IEDER MENS WORDT IN STAAT 
GESTELD WORDEN OM EEN BESTAAN 
OP TE BOUWEN.

WIJ ZIJN MET VELEN.

We worden een volk van eigenaren.  
Door het belastingvrije bedrag bij de overdrachtsbelasting onroerend goed on-
dersteunen we jonge gezinnen ondersteunen om de droom van een eigen huis 
waar te maken. Daarnaast willen we huurders de kans bieden om huiseigenaar te 
worden door de aankoop van de (veelal) sociale huurwoning waarin ze wonen. De 
overheid schept mogelijkheden,, niet voorkomen. Het stimuleren van doelgerich-
tere woningbouw zorgt voor de bouw van meer betaalbare huurwoningen.

We herstructureren onze steden.  
Ons plan: Architecten ontwerpen kansen om de hoogte in te gaan. Door betaalba-
re woonruimte die optimaal gebruik maakt van de kansen van hoogbouw Nieuwe 
standaards voor ons:Bouw de hoogte in. Met toparchitectuur, duurzame con-
structies en scholen net om de hoek.

De open maatschappij leeft van verscheidenheid.  
Laten we de individualiteit van de mensen in Noordrijn-Westfalen versterken – 
ongeacht hun afkomst, geloof of seksuele voorkeuren. Deze individualiteit wordt 
ook weerspiegeld in de cultuur. We wekken de cultuur weer tot leven – door het 
opengaan van de cultuur na de zware lockdownperiode.

SCHULDEN HEBBEN GEEN  
TOEKOMST.
Overheidsinvesteringen hebben ons goed door de crisis geholpen. Maar het be-
lang van een degelijke financiële huishouding is ook duidelijk. Nu komt het erop 
aan de kredieten zo snel mogelijk terug te betalen. We mogen niet wennen aan 
geleend geld – onze kleinkinderen willen geen schuldenberg erven. 
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Al onze ideeën voor nog meer vooruitgang in NRW 
staan online op: vonhierausweiter.nrw


