
 

 

 

Alternatieve woordenlijst Sociaal Domein 

Begrip In normale woorden 

Algemene voorziening Voor iedereen beschikbaar 

Voor alle inwoners 

CHT Huishoudelijke hulp 

Consulent Contactpersoon 

Medewerker werk, inkomen en zorg 

Iemand met verstand van zaken 

Gemeenteambtenaar  

Adviseur zorg en welzijn 

Consultatie Om raad vragen 

Raadplegen 

Overleggen  

Decentralisatie Het rijk geeft de zorg aan de gemeente 

Spreiding van taken 

De macht gaat van het rijk naar de gemeenten 

Andere taakverdeling tussen rijk en gemeente 

Naar een lager niveau 

Er gaan extra taken naar de gemeente  

Eigen kracht De krachten in je die je kunt aanboren om om te gaan met 

tegenslag en problemen  

Dat wat u zelf kunt doen 

Dat wat je zelf wel kan en de hulp die je kunt krijgen van 

familie, vrienden of vrijwilligers 

Eigen potentieel 

veerkracht 

Iets wat je zelf doet 

Jezelf kunnen redden 

Je leven op orde hebben 

Dingen doen zonder hulp 

Gebruikelijke zorg Normale dagelijkse zorg van/voor partners/ouders/kinderen 

Zorg die iemand zelf kan regelen  

Dagelijkse zorg 

Familiaire zorg 

Gewone zorg 

Onderlinge zorg binnen gezin of huishouden 

Gemeentelijke toegang Loket 

Eén loket voor al uw hulpvragen 

Het loket van de gemeente   

Huisbezoek Bezoek bij je thuis 

Verkennend gesprek 

Bij u thuis samen met u bekijken wat u zelf kunt en wat u 

van de gemeente nodig heeft 

Indicatie Vaststelling van de hulp die je krijgt 

De uitkomst van het onderzoek naar wat u mankeert en wat 

u nodig heeft 

Verwijzing 

Toegangskaartje voor de zorg 

Jouw recht op ondersteuning 



 

 

Individuele voorziening Hulp voor jouw speciale behoefte 

Hulp voor jezelf 

Integrale ondersteuning De verzameling van hulp voor jou bedoeld 

Op elkaar afgestemde hulp op verschillende gebieden 

Ondersteuning op meerdere gebieden  

Ondersteuning in zijn geheel 

Jouw hele pakket 

Interventie Als het al heel lang niet goed gaat en er snel iets moet 

gebeuren 

De hulp van iemand die daarvoor heeft geleerd en betaald 

krijgt 

Tussenkomst 

Tussenbeide komen 

Actie/handelen 

Die hulp is nodig om problemen op te lossen en u weer mee 

laat doen aan de maatschappij 

Keukentafelgesprek Bezoek bij je thuis 

Toelatingsgesprek 

Informeel verkennend gesprek 

Bij u thuis samen met u bekijken wat u zelf kunt en wat u 

van de gemeente nodig heeft. 

Maatschappelijke ondersteuning Hulp 

Hulp als u het (tijdelijk) niet op eigen kracht redt 

Dat wat u nodig heeft om 

Maatwerk Een antwoord op uw vraag of een oplossing voor uw 

probleem die passen bij u en bij uw persoonlijke situatie 

Voor jou en je speciale behoefte 

Passend 

Op maat gemaakt 

Oplossing die goed bij u past 

Zorg op maat 

Precisie zorg 

Ondersteuning op maat 

Aangepast aan uw situatie 

Mantelzorg Hulp van je familie, vrienden of kennissen 

Hulp die je bijna dagelijks krijgt van een lid van je gezin. 

Mantelzorger Iemand die zonder er geld voor te krijgen zorg levert aan 

familie of bekenden 

Participatie Uw steentje bijdragen aan de samenleving door werk, 

vrijwilligerswerk of iets te doen voor anderen, op welke 

manier dan ook 

Deelname 

Meedoen 

Persoonsgebonden budget Geld wat de Sociale Verzekeringsbank voor je beheert om je 

eigen zorg te regelen en te betalen 

Professional Iemand die opgeleid is om mensen te ondersteunen bij het 

oplossen van sociale problemen 

Beroepskracht 

Deskundige 

Iemand die een opleiding heeft om mensen te helpen en dat 

als werk heeft 



 

 

Iemand die er verstand van heeft 

Specialist 

Hulpverlener 

Begeleider 

Regie Het regelen van de dingen  

Ervoor zorgen dat hulpverleners niet langs mekaar werken. 

Leiding 

Beheersing 

Controle 

In één hand 

De touwtjes in handen hebben 

Toezien of het goed gaat 

Sturing 

Regisseur Aanspreekpunt 

Iemand die het overzicht bewaart 

Organisator 

Leider 

Sociaal domein De drie dingen waar de gemeente voor moet gaan zorgen 

Alle ondersteuning van mensen door de gemeente  

De manier waarop we samen leven 

Alles wat met samen leven te maken heeft 

Sociale kaart Lijst van organisaties die kunnen helpen 

Lijst van instellingen in Hilversum 

Transformatie Verandering 

Proces van verandering 

Dingen anders regelen 

Grote verandering 

Transitie Overgang 

Verandering 

Dingen anders doen 

Omslag 

Wending 

Overgang van taken van het Rijk naar de gemeenten 

Voorliggende voorziening Hulp die makkelijk beschikbaar is 

Andere ondersteuning waar u gebruik van kunt maken 

Hulp die voor iedereen beschikbaar is 

Voorziening Oplossing 

Middel 

Iets dat je krijgt van de gemeente, bijvoorbeeld een 

uitkering, een traplift of huishoudelijke hulp 

Hulpmiddel 

Vraagverheldering Uitzoeken wat de echte vraag is 

Wat is het probleem, hoe is dit op te lossen? 

Uw situatie duidelijk in kaart brengen 

Duidelijk krijgen wat u nodig heeft 

Zelfredzaamheid Het zelf kunnen doen 

Zorg in natura Zorg die je niet zelf hoeft te regelen 

De hulp die de gemeente voor u regelt 

Betaalde zorg  

 


