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Jaarprogramma Sociaal Domein Compleet



Is deze opleiding voor jou?
Wil jij kennis hebben van het hele sociale domein zodat je daarmee je baankansen
vergroot? Zodat je kunt gaan werken in een van de vele sociale wijkteams in
Nederland? Zoek je een opleiding met zowel online als live momenten en extra
begeleiding? Dan is het jaarprogramma Sociaal Domein Compleet iets voor jou!

Met dit jaarprogramma krijg je volledige kennis van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast ondersteunen we je actief
naar nieuw werk. Veel van onze cursisten hebben aangegeven dat ze behoefte hebben
aan meer live momenten. Daarom volgt in het jaarprogramma na iedere module van vier
lessen een live Webinar waarbij je al je vragen kunt stellen. Tijdens twee live dagen, die
plaatsvinden in het midden van het land, ga je oefenen met vaardigheden die je niet online
kunt leren, zoals gesprekstechnieken en indicatiestelling. Je rondt de opleiding af met een
derde live dag met een Proeve van Bekwaamheid en je krijgt een geaccrediteerd
certificaat.Met dit intensieve jaarprogramma kun je slechts 2 keer per jaar starten: In
september en in januari. 

Dit programma is alleen geschikt voor jou als je bereid bent om je 100% in te
zetten voor de studie. Dan zijn wij bereid om jou te begeleiden naar succes!

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 twee keer
per jaar

Erkend certificaat bij
succesvol afronden van de
opleiding

Studielast van ongeveer 2-4
uur per week gedurende 40
weken

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

Thuisstudie: e-learning en drie
verplichte praktijkdagen 

Geaccrediteerde opleiding
✔ CRKBO registratie
✔ Register WMO Consulenten Nederland
✔ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 171,2 PE punten
✔ Registerplein 350 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.

Drie verplichte live opleidingsdagen
Wil je ons graag persoonlijk en live vragen stellen en ervaringen uitwisselen met andere
cursisten? Dat kan ook, bij deze opleiding horen twee live opleidingsdagen. Tijdens deze dagen
leer je face-to-face met de andere cursisten uit je groep onder begeleiding van onze docenten
aan de hand van cases. Een extra dag om de opleidingsstof te verdiepen en actief je
vaardigheden te versterken. Deze opleidingsdag is verplicht voor het behalen van je certificaat.

Actieve begeleiding naar werk
Ook krijg je toegang tot het halfjaarprogramma van loopbaanbureau Re-Job. Zij helpen je met je
CV, je Linkedin profiel en met je sollicitatievaardigheden. Iedere maand krijg je een 10
minutengesprek met een van hun loopbaancoaches. Daarmee verhoog je je kans op succes om
een baan te vinden! Daarnaast krijg je toegang tot de WWZ Club.

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
Week 5   Webinar

Module 2: Creatief en breed leren denken
Week 6   De basis van creatief denken en hoe je het toepast in je werk
Week 7   Creatieve vaardigheden om anders te denken
Week 8   Denktechnieken voor nieuwe oplossingen
Week 9   Mindmappen als werktool om nieuwe kansen en verbindingen te zien
Weel 10  Live dag

Module 3: Een gedegen kennis van algemene voorzieningen en hoe je deze toepast
Week 11    Doelgroepen in de Wmo
Week 12   Sociale netwerk strategieën 
Week 13   Algemene voorzieningen en de sociale kaart
Week 14   Aanpalende wetgeving: Wlz, Zvw, Participatiewet, leerlingenvervoer e.d.
Week 15   Webinar

Module 4: Het geleerde toepassen 
Week 16   Wat doe je na een melding en hoe stel je een indicatie?
Week 17   Hoe maak je een verslag?
Week 18   Beschikking maken en uitwisseling van gegevens
Week 19   Nazorg, samenwerking en casusregie
Week 20   Webinar

Module 5: Algemene kennis regelgeving Jeugdwet
Week 21   De Jeugdwet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid
Week 22   De Jeugdwet in de praktijk
Week 23   Wet- en regelgeving Jeugdwet
Week 24   Thema’s in de Jeugdwet
Week 25   Webinar

Module 6: Een gedegen kennis van algemene voorzieningen en hoe je deze toepast
Week 26   Doelgroepen in de Jeugdwet
Week 27   Sociale Netwerkversterking
Week 28   Vrij toegankelijke voorzieningen
Week 29   Individuele voorzieningen
Week 30   Live dag onderdeel jeugd

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



Module 7: Het geleerde toepassen aan de hand van een familiecasus
Week 31   Proces van aanmelden tot afsluiten
Week 32   Gezinsplan en zorgcoördinatie
Week 33   Maken van een beschikking
Week 34   Waarden, normen en dilemma's
Week 35   Webinar

Module 8: Regelgeving participatie
Week 36   Inleiding Participatiewet 
Week 37   Overige onderdelen van de Participatiewet
Week 38   Gemeentelijk beleid
Week 39   Minimabeleid en bijzondere bijstand
Week 40   Webinar

Week 41   Proeve van bekwaamheid 

Bij deze opleiding horen drie live opleidingsdagen. Tijdens deze dagen leer je face-to-face met de
andere cursisten uit je groep onder begeleiding van onze trainers. Deze dagen zijn bedoeld om de
opleidingsstof te verdiepen en actief je vaardigheden te versterken. Heel praktisch dus en je leert je
medecursisten kennen!

Voor de afronding van het programma vindt nog Proeve van bekwaamheid plaats en dit betreft ook
een live dag. De live dagen zijn verplicht voor het behalen van je certificaat.

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



Halfjaar programma loopbaanbureau Re-Job

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

Wanneer jij je inschrijft voor het jaarprogramma, krijg je toegang tot het
halfjaarprogramma van loopbaanbureau Re-Job. De medewerkers van het
loopbaanbureau helpen je met je CV, je LinkedIn profiel en met je
sollicitatievaardigheden. Iedere maand krijg je een 10-minutengesprek met een van
hun loopbaancoaches. Daarmee verhoog je je kans op succes om een baan te
vinden!

Wat je kunt verwachten van het halfjaar programma

Persoonlijke aandacht door middel van maandelijkse telefonische gesprekken, CV
check en opname van jouw CV in het recruitmentsysteem van Re-Job. 
Toegang tot een besloten platform waar je alle vragen kan stellen, zorgen kan delen
en successen kan vieren.
Kortingen op gespecialiseerde coaching.



WWZ Club lidmaatschap

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

Wanneer jij je inschrijft voor het jaarprogramma, krijg je ook nog eens toegang tot de
WWZ Club. Dit is een exclusieve club voor alumni van onze programma's. 

Met een WWZ Club lidmaatschap krijg je:

6 kenniswebinars per jaar over uiteenlopende onderwerpen, ter waarde van €35,- per
stuk. Onder andere over indicatiestelling voor begeleiding, schuldhulpverlening,
Participatiewet en sociale netwerkversterking. Hier worden nog meer onderwerpen
aan toegevoegd. De kenniswebinars worden live gegeven door vakspecialisten uit
het veld. Voor elk Webinar vragen we accreditatiepunten aan bij Registerplein en
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Na deelname ontvang je een certificaat met de
punten erop.
Twee vakinhoudelijke Skype-gesprekken per jaar met een van onze docenten, ter
waarde van €100,- per stuk inclusief voorbereiding.
10% korting op de korte cursussen die je nog niet hebt gedaan
Korting op onze events en één Nationale Bijscholingsdag van Wmo- en
Jeugdconsulenten Nederland.

6 kenniswebinars ter waarde van  €210,-
Skypegesprekken ter waarde van €200,-

Samenvattend krijg je:

Totale waarde  €410,-



Na de opleiding: Breed inzetbaar

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

Heb jij het jaarprogramma Sociaal Domein Compleet 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 kun je aan de slag als:

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

SKJ registratie
Als je wilt werken voor een jeugdteam, houd er dan rekening mee dat de
meeste gemeenten en instellingen vragen om een registratie bij de Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd. Daarvoor heb je een actuele HBO- of universitaire opleiding
nodig met als afstudeerrichting jeugdhulpverlening. Zie voor meer informatie
www.skjeugd.nl.

Gemeentelijk registratiesysteem
Als deelnemer van het jaarprogramma kun je met korting deelnemen aan de training
GWS4All/Suite4Zorg, het systeem waar ongeveer de helft van de gemeenten mee
werkt.



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.



Het beroep van jeugdconsulent

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

De taken van een jeugdconsulent verschillen van dag tot dag. De hoofdtaak van een
jeugdconsulent is om bij te dragen aan de opvoeding van het kind en/of gezin dat
problemen ervaart en dit zelf en met de hulp van hun omgeving niet kunnen oplossen.
Samen met het gezin gaat een jeugdconsulent op zoek naar passende oplossingen.

De hulpvraag
Een traject met een gezin begint altijd bij de hulpvraag. Het gezin kan zelf de
problemen niet meer oplossen en schakelt jou daarom in. Je gaat met het gezin in
gesprek om de problemen te verkennen. Het is belangrijk tijdens dit proces om ook de
leefomgeving van het gezin in kaart te brengen. Dat vraagt een goed luisterend oor en
een oplossingsgerichte mindset.

Op basis van het gesprek, maak je het plan van aanpak. Welke specialisten zijn er
nodig? En welke andere maatwerkvoorzieningen heeft dit gezin nodig? Wanneer je dit
plan geschreven hebt, is het aan jou de taak om tijdens het traject alles goed te
monitoren.

Taken van een jeugdconsulent:

Met het gezin de situatie in kaart brengen
Afleggen van huisbezoeken en zorgvuldig de situatie en hulpvraag onderzoeken
Samen met het gezin een plan van maken met passende maatregelen voor het gezin
en het kind
Zorgprofessionals adviseren over de zorg van het kind
Jongeren en kinderen helpen met vragen en problemen
Contact onderhouden met zorgaanbieders, leveranciers, woningcorporaties en
andere (externe) partijen
Je bent de verbinder tussen de client en zorgaanbieders
Het monitoren van het verloop van het traject



Het beroep van consulent in een sociaal wijkteam

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

Sociale wijkteams zijn voor wijkbewoners het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning
en activering. Het sociaal wijkteam ondersteunt bij vragen en problemen op het gebied
van zorg en welzijn, jeugd en gezin, wonen, werken en inkomen. Ook mantelzorgers
en vrijwilligers kunnen er terecht voor tips en adviezen. Wijkbewoners kunnen ook
naar het wijkteam als zij een steentje willen bijdragen door anderen te helpen.

Diverse teams
In een sociaal wijkteam werken professionals uit verschillende disciplines en zorg-en
welzijnsorganisaties samen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan maatschappelijk
werkers, een Wmo consulenten, wijkverpleegkundigen, jongerenwerkers,
ouderenadviseurs en opbouwwerkers. Op deze manier heeft een wijkbewoner te
maken met minder hulpverlenende organisaties en hoeft diegene niet steeds opnieuw
zijn verhaal te vertellen. 

Verschil per gemeente
De samenstelling van een sociaal wijkteam verschilt per gemeente en zelfs per team.
Want gemeenten hebben verschillende ideeën over de taken en
verantwoordelijkheden van wijkteams. Bovendien is elke wijk anders. De meeste
wijkteams lossen eenvoudige problemen zelf op. Bij specifieke of complexe
vraagstukken wordt expertise bijgeschakeld. Sommige wijkteams worden juist pas
ingeschakeld bij moeilijke vraagstukken.



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


