
De waarheid achter de taal



1 sekseneutraal 

formuleren







Van Dale, eind 2017

Burgemeester

 Synoniem: burgervader



Burgermoeder

 (schertsend) burgemeester



De burger heeft een actieve 

rol, bepaalt zelf wat hij wil en 

voorziet steeds vaker in zijn

eigen behoeften. 

(participatieplan Alblasserdam)



De Udenaar staat voor gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en eigen initiatief; dat 

betekent pit hebben en lef tonen. Hij wacht 

niet lijdzaam op wat er komt en speelt actief 

in op wat er gebeurt in de omgeving. Hij kiest 

voor samen en ontmoeten; dat is het in 

gesprek zijn en elkaar willen leren kennen. 

Verder vindt hij sociale cohesie belangrijk. 

(Omgevingsvisie Uden)



Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 

Indien van toepassing brengt het college 

de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid 

om een persoonlijk plan als bedoeld in 

artikel 2.3.2, tweede lid van de Wmo op te 

stellen en stelt hem gedurende zeven 

dagen na de melding in de gelegenheid 

het plan te overhandigen. 



Sprank, 04/2018

Om tot een gedegen oordeel te 
komen, weeg je de mogelijke 
effecten van je besluit in de volle 
breedte mee. Dat wil zeggen dat 
je nadenkt over de gevolgen voor 
de persoon zelf, zijn gezin en 
omgeving.



Website Stimulansz, 29-5-2018

Iedereen die vanuit zijn functie is 

betrokken bij het schrijven van de 

gemeentelijke verordeningen. 

Beleidsmedewerker, beleidsadviseur, 

juristen, beleidsregisseurs, etc.



Website Stimulansz, 29-5-2018

Het rechtssysteem is zo ingericht dat dat 

mensen zelf verantwoordelijk zijn en blijven 

voor het nakomen van hun financiële 

verplichtingen en het aflossen van 

eventuele schulden. Daar staat tegenover 

dat de schuldenaar te allen tijde in zijn

levensonderhoud moet kunnen voorzien.



2 Emotionele lading 

van benamingen



‘Organisaties slaan handen 

ineen voor werk voor 

psychisch kwetsbaren’ 
(25 mei 2018, website Divosa)



Mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt

Mensen met een 

arbeidshandicap



1899

Vereeniging tot verzorging 

van gebrekkige en 

mismaakte kinderen in 

Nederland



1952-1964

Nederlandse Centrale 

Vereniging voor 

Gebrekkigenzorg



3 De acceptatie van een 

benaming



Het sociaal domein



Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018, 

gemeente Best

Doel van deze verordening is het regelen 

van de wijze waarop cliënten en 

belanghebbenden vanuit het sociale 

domein (of hun vertegenwoordigers) 

worden betrokken bij de voorbereiding en 

besluitvorming, alsook de evaluatie, van het 

gemeentelijk beleid en de uitvoering inzake 

het sociaal domein.



privaatdomein

publiek domein

kroondomein



4 Correct en toegankelijk 

taalgebruik



De situatie in Rotterdam, 2018



Om bijzondere bijstand aan te 

kunnen vragen, gebruikt u het 

aanvraagformulier. Deze gebruikt u 

alleen voor uzelf, uw partner en uw 

kinderen waarvoor u kinderbijslag 

krijgt.



Doet iemand anders voor u een 
aanvraag? Dan mag hetzelfde 
aanvraagformulier niet gebruikt worden 
om ook voor andere personen 
bijzondere bijstand aan te vragen.



Om iemand anders voor u de aanvraag te laten doen, 

heeft u het fomulier machtiging (pdf) aanvraag uitkering 

nodig. Dit formulier vult u helemaal in. Er is een 

handtekening nodig van u en uw eventuele partner en de 

gemachtigde. Samen met het aanvraagformulier stuurt u 

dit op. Hetzelfde machtigingsformulier mag niet gebruikt 

worden om een machtiging aan te vragen voor andere 

personen dan de aanvrager(s). De machtiging geldt alleen 

voor die ene aanvraag.



Als u bijzondere bijstand krijgt voor spullen 

of kleding, dan kunt u kiezen voor nieuwe of 

gebruikte spullen. Nieuw kost vaak veel geld. 

En dat is zonde, omdat u dit bedrag aan de 

gemeente terug moet betalen.



Daarnaast zijn er veel gebruikte spullen (vaak nog zo 

goed als nieuw) die online of bij tweedehandswinkels 

voor weinig geld worden aangeboden. Dit kan u tot 

honderden euro’s schelen. Als de bijzondere bijstand 

een lening is die terugbetaald moet worden, dan heeft 

u een lagere schuld. En moet u minder terugbetalen.

Kijk daarom bijvoorbeeld altijd eerst even in de 

winkels van Piekfijn voordat u een nieuw product 

aanschaft.



Binnen acht weken na ontvangst van uw 
aanvraag krijgt u te horen of u bijzondere 
bijstand krijgt. Hiervan krijgt u een besluit.



U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

• uw inkomen te laag is om de bijzondere kosten zelf 

te kunnen betalen

• u geen of maar heel weinig vermogen heeft

• de kosten echt nodig zijn

• u kunt de kosten niet ergens anders vergoed krijgen

• u geen verzekering heeft kunnen afsluiten voor de 

kosten

• u geen geld kunt lenen om de kosten te betalen



Ook als u spaargeld of een inkomen boven de 

bijstandsnorm heeft kunt u bijzondere bijstand 

aanvragen. Dan hangt de hoogte van de 

bijzondere bijstand af van de hoogte van uw 

inkomen en vermogen.



In sommige gevallen wordt bijzondere 

bijstand toegekend als een lening die 

terugbetaald moet worden. En soms zijn 

tweedehandsartikelen een goede 

oplossing. 



Verzorg uw geldzaken en houdt overzicht 

op wat u binnenkrijgt en uitgeeft. Open 

rekeningen meteen als u ze krijgt en stop 

ze bijvoorbeeld in een map 'nog te 

betalen rekeningen'. 



Weet u wat u aan geld verdient of 

ontvangt en wat u uitgeeft? Dan kunt u 

zien waar u eventueel kunt besparen. 

Bijvoorbeeld op uw boodschappen. Maar 

u kunt ook checken of u uw hypotheek 

voordeliger kunt oversluiten.



Voor de informatie wordt gebruik gemaakt van de 

wettelijke publicaties op overheid.nl. Deze apps 

bieden een extra service waar geen rechten aan 

ontleend kunnen worden. Daarvoor zijn de 

publicaties op overheid.nl leidend. De gegevens 

worden éénmalig per dag opgehaald en verwerkt. 

Hierdoor kan het zijn dat een besluit een dag later 

beschikbaar is in de app.



Liever de papieren versie bekijken? Als u 
minder digitaal onderlegd bent kunt u de 
ontwerpbestemmingsplannen ook aan de 
balie van het Bestuurlijk Informatiecentrum 
Rotterdam (BIR) bekijken.



Als uw vergunningaanvraag en/of bijlagen niet goed 

of niet helemaal zijn ingevuld, dan vraagt de 

gemeente u dit aan te vullen.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning zijn 

bepaalde documenten en gegevens nodig om uw 

aanvraag te bekijken. De gemeente Rotterdam heeft 

eenvoudige lijsten (pdf) opgesteld waar u ziet wat 

u nodig heeft. 



5 De etymologie: 

de herkomst van een 

woord







Lef en vertrouwen

 Hebreeuws lēv ‘hart’.

 Iemand een hart onder 

de riem steken.




