Begrippenlijst

Burgerparticipatie
Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Dit
heet burgerparticipatie. Ze organiseren vrijwilligerswerk, organiseren schoonmaakacties in de straat,
kopen collectief zonnepanelen in of richten een lokale zorgcoöperatie op, etc.
Decentralisaties
Het overnemen van taken door gemeenten van de Rijksoverheid noemen we decentralisaties.
Voorbeelden zijn Jeugdzorg, Passend Onderwijs, de Wmo en Participatiewet.
Inclusie
Inclusie betekent letterlijk 'ingesloten worden' en duidt erop dat het vanzelfsprekend is dat mensen
op alle mogelijke gebieden (onderwijs, werken, wonen, vrije tijd, mobiliteit) kunnen participeren.
Jeugdzorg
Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld
hulp aan huis bij problemen in het gezin. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. De gemeente
regelt de toegang tot de jeugdhulp.
Ambulante jeugdhulp
Bij ambulante jeugdhulp ontvangt men thuis hulp als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als
er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn.
Pleegzorg
Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen
familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen. Deze vrijwillige pleegzorg komt tot stand in
overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. De gemeente moet goedkeuren.
Jeugdzorgplus
Jeugdzorgplus is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig
tegen zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf in de Jeugdzorgplus is een 'machtiging gesloten
jeugdhulp' nodig van de kinderrechter.
Verblijf in een jeugdinstelling
Bij deze vorm van jeugdhulp verblijven jeugdigen op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) in een
jeugdinstelling. Het gaat om jeugdigen met uiteenlopende problemen.
Jeugd-GGZ
De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jongeren met een psychische
aandoening.
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Overheidsparticipatie
Als mensen zelf meer initiatieven nemen, vraagt dat om een andere rol van de overheid. Die sluit
steeds vaker aan bij de initiatieven in de samenleving. Dit heet overheidsparticipatie. De rol van de
overheid is ondersteunend, meedenkend en stimulerend. De gemeente kan bijvoorbeeld
voorzieningen aanbieden of beschikbaar stellen. Ook kan de gemeente de bewoners met
wijkbudgetten hun eigen plannen laten uitvoeren in hun buurt.
Participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de
Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te
laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong).
Passend Onderwijs
Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen,
eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.
Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs. Scholen
werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem van passend
onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij
hen past.
Pentekening
De verantwoordelijkheid van de gemeenten in ondersteuning en zorg is sterk uitgebreid. De
gemeenteraden van Veere, Middelburg en Vlissingen hebben hiervoor een aantal kaders vastgesteld.
Deze kaders staan in de pentekening ‘Het klantproces op Walcheren in het sociaal domein:
uitgangspunten voor de toegang tot ondersteuning en zorg’ beschreven.
De pentekening beschrijft volgens welke uitgangspunten het klantproces en de toegang tot
ondersteuning en zorg plaats vindt.
Sociaal Domein
Het gehele beleidsdomein dat direct dan wel in indirect gerelateerd is aan de uitvoering van de
Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.
Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) trad op 1 januari 2007 in werking. Het
maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Al of
niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Wanneer geen passende ondersteuning
aanwezig is, zorgt de gemeente voor de meest adequate oplossing. De gemeente ondersteunt
bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishou den en
zorgt voor goede informatie over de ondersteuning die mensen kunnen krijgen.
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