Thesaurus Zorg en Welzijn:
de taal van het sociaal domein

Samenredzaamheid, sociale wijkteams, transitie,
transformatie: als deze termen voor u al niet duidelijk
zijn, hoe kunt u het dan uw klanten helder uitleggen?
En kunnen uw klanten of eigen medewerkers de
informatie vinden die zij zoeken?
De Thesaurus Zorg en Welzijn is een bestand met meer
dan 35.000 trefwoorden dat al ruim 20 jaar bestaat. We
houden de thesaurus actueel met zes updates per jaar.
We voegen tussentijds nieuwe termen toe en verwerken
wijzigingen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen.

Voor het hele sociaal domein
De steeds verdergaande samenwerking tussen
verschillende partijen in het sociaal domein vereist inzicht
in elkaars terminologie, zodat mensen elkaar blijven
begrijpen. En ook informatiesystemen moeten op elkaar
aansluiten. Daarvoor is standaardisatie en vastlegging
van betekenissen nodig. De Thesaurus Zorg en Welzijn
kan hierbij helpen.

Alle voordelen op een rij
 De standaard in het sociaal domein: o.a. gebruikt door
GGD’en, MEE-organisaties, ziekenhuizen en KWF.
 Ruim 20 jaar ervaring
 Meer dan 35.000 termen om een selectie uit te maken
 De taal van de burger én de taal van de professional
 Flexibiliteit selecties en formaat (o.a. XML, SKOS/RDF)
 Ontbreekt er iets wat u nodig hebt, dan voegen wij dit toe
 Actueel door zes updates per jaar en vaker als u dat wilt
 Begrippenlijsten op maat
 Eenduidige metadatering
 Verbetering zoekresultaten voor uw organisatie of
klanten

Waarvoor kunt u de thesaurus inzetten
De drie belangrijkste mogelijkheden zijn:
 Samenhangende begrippenlijsten
 Metadatering informatiesystemen, zoals cms of dms
 Verbeteren prestaties zoekmachines
Wij kunnen op ieder thema, zoals Wmo, jeugdzorg of
passend onderwijs, een begrippenlijst voor u
samenstellen. De Thesaurus Zorg en Welzijn is hét
woordenboek van het sociaal domein.
Met deze thesaurus in uw zoekmachine vindt u alle
aanwezige informatie over een onderwerp. Het maakt
dan niet meer uit of u de ene keer zoekt naar diabetes en
de andere keer naar suikerziekte. Want in de thesaurus
zijn dit gekoppelde synoniemen. Ook algemenere en
specifiekere termen worden aan elkaar gekoppeld. Zoekt
u naar participatie? Dan kunt u vervolgens verder zoeken
met jeugdparticipatie of andere vormen van participatie.

Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn
Naast de Thesaurus Zorg en Welzijn onderhouden wij
ook de Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn. Hierin
vindt u een overzicht van alle provincies, gemeenten en
plaatsen en allerlei regionale indelingen zoals de regio’s
voor jeugdzorg, veiligheidsregio’s en arbeidsmarktregio’s.
Uiteraard zijn ook deze termen aan elkaar gekoppeld,
zodat u weet onder welke regio’s een gemeente valt. Dit
is ook te koppelen aan de postcodetabel. Ideaal voor
sociale kaarten.

Meer weten
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? We plannen
graag een oriënterend gesprek om u meer te vertellen. U
kunt alvast een kijkje nemen op onze website
www.thesauruszorgenwelzijn.nl of volg ons op Twitter
@ThesaurusZW
U kunt contact opnemen met Raffaela Vlot:
raffaela.vlot@stimulansz.nl of 030-2982806

