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Opleiding Wmo consulent



Is deze opleiding voor jou? 
Wil jij anderen helpen met je werk? Echt iets toevoegen aan het leven van iemand anders? 
En ben je op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging? Misschien is het beroep van 
Wmo Consulent dan iets voor jou. Bij de WWZ Academie helpen we mensen zoals jij om 
(om)geschoold te worden tot Wmo Consulent. En dat doen we door middel van onze 
unieke online opleidingen. 
 
De online opleiding tot Wmo consulent is de enige opleiding tot Wmo consulent in 
Nederland die je als compleet programma online kunt volgen tegen deze prijs. Je leert je in 
zestien lessen hoe je mensen optimaal ondersteunt en hoe je hun familie erbij kunt 
betrekken. Je leert alles over de Wmo 2015, van melding tot en met nazorg. We werken 
volledig in de geest van het huidige sociale domein, waarbij je breed en creatief leert kijken 
en de juiste oplossingen gaat bedenken voor zorgvragers samen met hun hele familie- en 
vriendenkring. 
 
Ben je werkzoekend? Wil je omgeschoold worden? Of wil je je verder professionaliseren 
binnen de Wmo? Dan is deze opleiding perfect voor jou. Als je werkzoekend bent, dan 
kunnen we je na het behalen van je certificaat ook nog eens warm aanbevelen bij de 
detacheringsbureaus en gemeenten waarmee we samenwerken. 
 

Bel met onze opleidingsadviseur Helene Henckens voor gratis en vrijblijvend studieadvies op 
maat: 06 22167153



Bel met onze opleidingsadviseur Helene Henckens voor gratis en vrijblijvend studieadvies op 
maat: 06 22167153

Deze opleiding start 
elke twee maanden

Erkend certificaat bij 
succesvol afronden van de 
opleiding

Studielast van ongeveer 2-4 
uur per week gedurende 16 
weken

Een vereiste is dat je een 
achtergrond hebt op 
mbo+/hbo niveau zorg en/of 
welzijn

Thuisstudie: e-learning en één 
verplichte praktijkdag 

De prijs van het programma 
is €1.897,-. Het is mogelijk om 
in termijnen te betalen.

Geaccrediteerde opleiding 
✔ CRKBO registratie 
✔ Register WMO Consulenten Nederland 
✔ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 76.75 PE punten 
✔ Registerplein 10,6 PE punten 
 
Online begeleiding 
Tijdens alle lessen begeleiden we je online en via de mail met heldere uitleg, 
herkenbare voorbeelden en aansprekende werkvormen. Via onze besloten 
Facebookpagina kun je vragen delen met ons én met de andere cursisten. Daarnaast 
krijg je persoonlijke feedback op je opdrachten die je per mail instuurt. Zo zorgen we er 
samen voor dat je snel en makkelijk persoonlijk antwoord krijgt. 
 
Eén verplichte live opleidingsdag 
Wil je ons graag persoonlijk en live vragen stellen en ervaringen uitwisselen met 
andere cursisten? Dat kan ook, bij deze opleiding hoort één live opleidingsdag. Tijdens 
deze dag leer je face-to-face met de andere cursisten uit je groep onder begeleiding 
van onze docenten. Een extra dag om de opleidingsstof te verdiepen en actief je 
vaardigheden te versterken. Deze opleidingsdag is verplicht voor het behalen van je 
certificaat. 

Algemene informatie opleiding



Het programma 
 
Module 1: Algemene kennis van de basis regelgeving 
Week 1   Wet maatschappelijke ondersteuning 
Week 2   Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 
Week 3   Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Week 4   Besluit maatschappelijke ondersteuning 
 
Module 2: Creatief en breed leren denken 
Week 5   De basis van creatief denken en hoe je het toepast in je werk 
Week 6   Creatieve vaardigheden om anders te denken 
Week 7   Denktechnieken voor nieuwe oplossingen 
Week 8   Mindmappen als werktool om nieuwe kansen en verbindingen te zien 
 
Module 3: Een gedegen kennis van algemene voorzieningen en hoe je deze toepast 
Week 9     Doelgroepen in de Wmo 
Week 10   Sociale netwerk strategieën  
Week 11   Algemene voorzieningen en de sociale kaart 
Week 12   Aanpalende wetgeving: Wlz, Zvw, Participatiewet, leerlingenvervoer e.d. 
 
Module 4: Het geleerde toepassen  
Week 13   Wat doe je na een melding en hoe stel je een indicatie? 
Week 14   Hoe maak je een verslag? 
Week 15   Beschikking maken en uitwisseling van gegevens 
Week 16   Nazorg, samenwerking en casusregie 
 
Inclusief 1 verplichte praktijkdag onder begeleiding van ervaren docenten uit het veld 
 

Bel met onze opleidingsadviseur Helene Henckens voor gratis en vrijblijvend studieadvies 
op maat: 06 22167153



Na de opleiding: Aan de slag als Wmo consulent 
 
 

Bel met onze opleidingsadviseur Helene Henckens voor gratis en vrijblijvend studieadvies 
op maat: 06 22167153

Heb jij de opleiding Wmo consulent van de WWZ Academie succesvol afgerond? Dan 
wil je natuurlijk op zoek naar werk dat past bij je opleiding. Wanneer je laat zien dat je 
echt gemotiveerd bent, stellen wij je graag voor aan potentiële werkgevers.  
 
Met een afgeronde opleiding Wmo consulent, kun je aan de slag als:

Wmo consulent voor verschillende gemeenten.
Consulent in een sociaal wijkteam dat zich bezighoudt met mensen van alle 
leeftijden.

 
* De opleiding is ook goed te volgen als bijscholing. 



Werkervaringsplaatsen 
 
 

Bel met onze opleidingsadviseur Helene Henckens voor gratis en vrijblijvend studieadvies 
op maat: 06 22167153

Ben jij op zoek naar een baan nadat je jouw opleiding aan de WWZ Academie 
succesvol hebt afgerond? Wij hebben samenwerkingen met verschillende 
detacheringsbureaus en gemeenten. Op deze manier zorgen we er samen voor dat 
we jou een totaalpakket kunnen aanbieden waarbij je niet alleen een opleiding krijgt, 
maar ook meer kans op een werkplek waar je het geleerde kan toepassen. Daarnaast 
werken we samen met loopbaanbureau Re-Job dat jou kan helpen om succesvol te 
solliciteren. 
 
Criteria voor een werkervaringsplaats:

Je hebt een van onze opleidingen succesvol afgerond
Je hebt aantoonbare motivatie
Je hebt alle opdrachten van de WWZ Academie op tijd en met aandacht voorbereid 

Voordragen aan detacheringsbureaus  en gemeenten 
We noemen hier bewust niet de namen van de bureaus en gemeenten. We hebben 
met hen afgesproken dat cursisten tijdens de Wmo consulent opleiding eerst moeten 
laten zien wat ze in huis hebben voordat we hen voordragen. 
 
De bureaus en gemeenten willen niet dat mensen zich zonder relevante kennis en 
opleiding bij hen aanmelden, want dan kunnen ze nog niets voor hen betekenen. 
 
Als je je inschrijft voor onze opleiding Wmo consulent, jeugdconsulent of consulent 
Sociaal Domein en je laat zien dat je gemotiveerd bent, je echt inzet en de opdrachten 
goed maakt, dan kunnen we jou voordragen aan de detacheringsbureaus en 
gemeenten waarmee we samenwerken. 



Het beroep van Wmo consulent 

Bel met onze opleidingsadviseur Helene Henckens voor gratis en vrijblijvend studieadvies 
op maat: 06 22167153

De taken van een Wmo consulent verschillen van dag tot dag. De hoofdtaak van een 
Wmo consulent is zorgen dat zorgvragers thuis passende oplossingen krijgen zodat 
zij echt geholpen worden. Jij bent er voor hen, hun familie en mantelzorgers.  
 
De hulpvraag 
Een traject begint altijd bij de hulpvraag. Op het moment dat iemand het thuis op 
eigen kracht niet meer redt en ook niet voldoende heeft aan de ‘gebruikelijke’ hulp van 
familie en kennissen, wordt de Wmo consulent ingeschakeld en zorgt de Wmo 
consulent voor een maatvoorziening. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 
huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer. Het is aan de Wmo consulent 
om te bepalen welke voorziening moet worden toegekend aan de aanvrager. 
 
Op basis van het gesprek, maak je het plan van aanpak. 
Welke maatwerkvoorzieningen heeft deze persoon nodig? Wanneer je dit plan 
geschreven hebt, is het aan jou de taak om tijdens het traject alles goed te monitoren.  
 
Taken van een Wmo consulent: 

Inventariseren van de Wmo aanvragen en meldingen.
Verrichten van onderzoek.
Voeren van (intake) gesprekken met cliënten.
In kaart brengen van de zelfredzaamheid van een client en de hulp vanuit de sociale 
kring.
Beoordelen van persoonlijke plannen in het kader van pgb-begeleiding.
Aanvragen en beoordelen van offertes voor zorgvoorzieningen.
Opstellen van (her)indicaties, rapportages en beschikkingen. 

Een Wmo consulent is dus een echte duizendpoot. Als Wmo consulent heb je veel 
verantwoordelijkheden en werk je met mensen. Het is dus belangrijk dat je sociaal 
bent ingesteld.



Ervaringen van cursisten 
 
 

Bel met onze opleidingsadviseur Helene Henckens voor gratis en vrijblijvend studieadvies 
op maat: 06 22167153

"De onderdelen Wmo en Jeugdhulp hebben me voldoende handvatten geboden om 
binnen het sociaal domein aan de slag te kunnen gaan. Creatief Denken gaf me een 
nieuwe frisse kijk op het bedenken en creëren van oplossingen. Dat onderdeel vond ik 
het meest waardevol. De opleiding biedt een meerwaarde aan kennis van het sociale 
domein. Het was fijn dat in de Facebook studiegroepen actualiteiten werden 
gedeeld."- Anneke Schippers 
 
"Ik heb nu meer kennis en kunde om een functie als wmo consulent uit te kunnen 
voeren. Het onderdeel Creatief Denken heeft mij laten inzien dat ik verder moet 
denken dan mijn neus lang is en was verhelderend. Het meest waardevol was het 
maken van een verslag en het schrijven van een beschikking. Redelijk nieuw voor mij 
maar nu een stuk duidelijker." - Guus Schuch 
 
"Ik wil jullie bedanken voor de lessen, die ik als erg prettig heb ervaren. Zelfs de 
stemmen werden vertrouwd. De inhoudelijke/ theoretische stof vond ik in het begin 
best pittig en ik moest er echt even inkomen. Maar wat heb ik genoten. Iedere week 
kon ik me alweer op de maandag verheugen om de nieuwe lesstof te lezen en maken. 
Ook de terugkomdag heb ik als erg leuk en leerzaam ervaren! Leuk om je live te zien 
Britta. Dank jullie wel. Petra dank je wel voor je goed nagekeken opdrachten en je 
opbouwende kritiek. Hier heb ik écht van geleerd en bewust leren kijken en noteren. 
Allert te blijven. Top! Ook zou ik Helene Henckens willen bedanken voor haar 
vriendelijke en geduldige uitleg over de opleiding. Mede dankzij haar heb ik voor de 
WWZ academie gekozen." - Karin Leusink 



Wil je een persoonlijk adviesgesprek? 
 
 

Bel met onze opleidingsadviseur Helene Henckens voor gratis en vrijblijvend studieadvies 
op maat: 06 22167153

Heb je behoefte aan een persoonlijk adviesgesprek? Onze studieadviseur Helene 
Henckens staat dagelijks voor je klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Zij geeft 
je graag gratis en vrijblijvend advies over jouw studiekeuze. 

Helene Henckens 
Studieadviseur  
 
E-mail:  H.henckens@wwzconsultancy.nl  
Telefoon:  06 22167153


