
 

Jouw online opleidingsspecialist in het 
sociaal domein voor scholing, omscholing 

of bijscholing.
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Ben jij op zoek naar 
zingeving en werkgeluk in 
je loopbaan? Dan is een 

baan als Wmo consulent, 
jeugdconsulent, consulent 

Wmo en jeugd (oa in 
wijkteams), frontoffice 

medewerker, of 
beleidsadviseur sociaal 

domein echt wat voor jou! 
Lees hier alles over onze 

opleidingen. 



Dit zijn onze opleidingen: 

Wij bieden ondersteuning bij

Wmo consulent: 

Financieren van je opleiding: 
•Financieringsmogelijkheden 
Werk vinden: 
•Werkervaringsplaatsen  

Jeugdconsulent 
•Opleiding jeugdconsulent 
Consulent consulent Wmo en jeugdhulp 
•Opleiding consulent Wmo en jeugdhulp 
•Jaarprogramma sociaal domein compleet 
Beleidsadviseur 
•Opleiding beleidsadviseur sociaal domein 
Korte cursussen 
•Overzicht korte cursussen 
Maatwerk opleidingen 
•Incompany opleidingen 
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen: 
•WWZ club 

•
•
•

Opleiding Wmo consulent 
Halfjaarprogramma Wmo consulent plus 
Opleiding Wmo consulent frontofce
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Ben je op zoek naar een betaalde
baan in het sociaal domein, of 
heb je al een baan en zoek je
scholing of bijscholing?

Dit is het stappenplan voor het vinden van
jouw droombaan in het sociaal domein:

Stap 1: Lees deze brochure en verdiep je in onze opleidingen.

Stap 2: Maak een afspraak met een studieadviseur.

Stap 3: Kies de juiste opleiding.

Stap 4: Vind nancieringsmogelijkheden voor je opleiding.

Stap 5: Volg de online opleiding en studeer wanneer je wilt, waar je wilt, in je eigen
tempo, en met alle begeleiding die je nodig hebt.

 
Stap 6: Haal je certicaat.

Stap 7: Word lid van de WWZ club, volg kenniswebinars en houd contact met je
(oud)-studiegenoten.

Stap 8: Sta vol zelfvertrouwen de zorgvragers te woord in je (nieuwe) baan in het
sociaal domein.
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Wij ondersteunen je om meer vertrouwen te krijgen in jezelf en in je vermogen om
de zorgvragers te helpen. Om daarbij voor hen het verschil te maken, zodat ze 
weer gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wij zijn het enige opleidingsinstituut dat je leert om breed en creatief te denken, 
zodat je niet alleen de regeltjes aan het afvinken bent, maar je samen met 
zorgvragers en mantelzorgers alle mogelijkheden onderzoekt. Daarmee ben jij écht 
van betekenis, en ervaar jij meer werkgeluk.

In de afgelopen jaren hebben wij al ± 1.000 cursisten geholpen. Ze volgden 
allemaal met veel plezier één van de online opleidingen. Wij zijn het enige instituut 
in het sociaal domein dat complete opleidingen aanbiedt die online te volgen zijn: in 
je eigen tijd, in je eigen tempo, zonder dat je hoeft te reizen. Je kunt onze 
opleidingen volgen naast je werk, als de kinderen naar school zijn, als je andere 
taken erop zitten, of gewoon als jij er zin in hebt

Aarzel niet om contact op te nemen als je vragen hebt! Onze studieadviseurs kijken 
graag met jou mee naar jouw banenkansen in het sociale domein met jouw CV, 
welke opleiding je daarvoor het beste kunt volgen, en de mogelijkheden om je 
opleiding te nancieren. Ook als je al in het sociaal domein werkt, helpen we je 
graag om de beste opleiding uit te zoeken, zodat jij vol zelfvertrouwen aan de slag 
kunt.
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Twijfel je nog?

Alles staat of valt met de juiste
(online) opleiding.
Het allereerste dat je nodig hebt is een goede opleiding, zodat je de meeste kans 
maakt op een baan als Wmo consulent, jeugdconsulent, consulent sociaal domein 
(wijkteams), frontofce medewerker, of beleidsadviseur sociaal domein.

Natuurlijk krijg je van ons alle 
ondersteuning die je nodig hebt om het 

beroep te leren en je certicaat te 
behalen. Wij willen graag dat jij met 

plezier naar je werk gaat, en vol energie 
weer thuiskomt. 

Een baan waarin je van betekenis bent 
voor een ander maakt ook jou gelukkig.

We kunnen ons goed voorstellen dat je met vragen rondloopt:

•Ben ik niet te oud? 
•Ben ik wel goed genoeg?
•Kan ik een baan vinden, ook al heb ik geen gemeentelijke werkervaring?

Geloof ons als we zeggen dat ál onze cursisten met deze vragen rondlopen. Toch 
zijn er honderden mensen die het certicaat hebben gehaald, en die ook nog eens 
een hele leuke baan hebben gevonden in het sociaal domein. Wij geloven dat jij dit 
ook kan bereiken. Deel al je vragen en twijfels met onze studieadviseurs en je krijgt 
een eerlijk advies.
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Opleiding Wmo consulent

In onze opleiding tot Wmo consulent leer je 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.

Je kunt de Wmo opleiding volgen in drie varianten:
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Programma opleiding Wmo consulent

Module 1 Algemene kennis van de basis regelgeving
Week 1 Inleiding in de Wmo
Week 2 De wet en het uitvoeringsbesluit
Week 3 Lokale regelgeving
Week 4 Van vraag tot maatwerkvoorziening

Module 2 Creatief 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 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

Bonuslessen
• Een gastcollege over eenzaamheid door Jeanette Rijks, specialist eenzaamheid
•
Een complete uitleg over zelfredzaamheidmatrix
•
Extra les over het keukentafelgesprek
Reectie-opdracht:
•Hoe heb je de opleiding ervaren? 
•

Heb je inzicht in je eigen competenties om je beroep in het sociaal domein uit te 
kunnen oefenen?
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Halfjaarprogramma Wmo consulent Plus 

Module 1 Algemene kennis van de basis regelgeving
Week 1 Inleiding in de Wmo
Week 2 De wet en het uitvoeringsbesluit
Week 3 Lokale regelgeving
Week 4 Van vraag tot maatwerkvoorziening
Week 5 Webinar

Module 2 Creatief 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: werktool om nieuwe kansen en verbindingen te zien
Week 10 Live dag

Module 3 Een gedegen kennis van voorzieningen en hoe je ze 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

8

Tijdens het halfjaarprogramma volg je in je eigen tijd en op je eigen tempo de online
lessen van de Opleiding Wmo consulent. Bijzonder aan dit halfjaarprogramma is 
dat je meer persoonlijke begeleiding krijgt bij je studie, en dat je ook nog eens een
halfjaarprogramma kunt volgen van een loopbaanbureau, inclusief coaching.
Bovendien krijg je extra modules over de Wet langdurige zorg en de 
Participatiewet.

Na iedere module van vier lessen krijg je een 
live webinar, waarin je al je vragen kunt stellen. 
Tijdens de eerste live dag ga je oefenen met 

vaardigheden die je niet online kunt leren, zoals 
gesprekstechnieken en indicatiestelling. Je rondt 
de opleiding af met een tweede live dag met een 

Proeve van Bekwaamheid en je krijgt een 
certicaat.

Programma opleiding Wmo consulent Plus



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 Wet langdurige zorg
Week 21 Inleiding in de Wet langdurige zorg
Week 22 Indicatiestelling
Week 23 Zorglevering
Week 24 Verhouding tot regelgeving in het sociaal domein
Week 25 Webinar
Module 6 Wet en regelgeving Participatiewet
Week 26 Inleiding Participatiewet
Week 27 Overige onderdelen Participatiewet
Week 28 Gemeentelijk beleid
Week 29 Minimabeleid en bijzondere bijstand

Afronding: Proeve van bekwaamheid

Bonuslessen
•Een gastcollege over eenzaamheid door Jeanette Rijks, erkend 
eenzaamheidsdeskundige
•Een complete uitleg over zelfredzaamheidmatrix
•
Extra les over het keukentafelgesprek
Reectie-opdracht:
•Hoe heb je de opleiding ervaren? 
•

Heb je inzicht in je eigen competenties om je beroep in het sociaal domein 
domein uit te kunnen oefenen?
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Wat zeggen oud-cursisten over de Wmo
opleidingen?

10

“Voor mij is deze opleiding
Wmo consulent bij de 
WWZ een waardevolle
aanvulling in mijn werk als
consulente. In het begin
dacht ik, had ik de 
opleiding maar gevolgd
voordat ik Wmo consulente
werd. Alles liep een beetje
door elkaar, consulente
mogen zijn en leren in de
praktijk, maar ook in
opleiding zijn en leren
vanuit theorie. Uiteindelijk
komt alles bij elkaar en kan
ik wat ik leer en geleerd 
heb samenbrengen en een
goede consulente worden.
De opleiding bevat veel
bruikbare, leerzame en
theoretische informatie 
voor mijn werk.” Nancy
Vuijst

“Ik geef de opleiding en 
10! Dankzij het onderdeel 

Wmo heb ik genoeg kennis 
gekregen om mijn carrière 

als Wmo consulent te 
beginnen. Met behulp van 
creatief denken kan ik heel 

makkelijk en creatief uit 
verschillende of 

ingewikkelde situaties 
komen. Alles ging super!” 

Alla Vasnyova

Marit werkt inmiddels dankzij haar 
deelname aan de Wmo opleiding als 
beleidsmedewerker Wmo bij de 
gemeente Landsmeer.

“Iedere les is waardevol te noemen. 
Ik heb nu meer in- en overzicht over 
de nieuwe wetten binnen het sociaal 
domein, en ook van de nieuwe 
doelgroepen e.d. Ook dat je 
gestimuleerd wordt om zelf informatie 
op te zoeken over voorzieningen in 
jouw gemeente zorgt dat je straks 
snel overal je weg kunt vinden. Nu 
kan ik zeggen dat ik weet wat 
gekanteld denken is en hoe dat 
(creatief) toe te passen. Ik zou de 
training zeker aanraden omdat je niet 
alleen meer over de Wmo leert, maar 
ook leert om breder te kijken en om 
de informatie toe te passen.”

Na de opleiding Wmo
consulent is Nicoline aan
de slag gegaan als Wmo
loketadviseur bij de
gemeente Tilburg.

“Ik vond alles waardevol.
Ik heb geleerd om 
anders te denken, en ook
om te kijken waar ik dat 
al deed. Bovendien weet
ik nu welke 
mogelijkheden ik nog
meer heb.”



Opleiding Wmo consulent Frontofce

Ben je op zoek naar een baan waarin je van 
betekenis kan zijn voor anderen? Wil je Wmo 

consulent worden, maar heb je geen MBO+/
HBO opleiding of werk- en denkniveau? Dan 

is het beroep Wmo consulent front ofce echt 
wat voor jou.

 
Met deze opleiding kun je aan het werk aan 
de balie en telefoon bij een gemeente of een 
zorginstelling. Voor de mensen die hulp vragen en voor je collega’s ben jij de spin in 
het web, en daarom vorm je een essentiële schakel in het proces om de beste 
oplossing te zoeken voor de vragen van de cliënten. 

Module 1 Algemene kennis van de regelgeving sociaal domein 
Week 1 Algemene kennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
Week 2 Algemene kennis van de Jeugdwet 
Week 3 Algemene kennis van de Participatiewet 
Week 4 Afstemming met overige wetgeving in het sociaal domein 

Module 2 Gemeentelijke procedures en doelgroepen 
Week 5 Algemene kennis van gemeentelijke regelgeving 
Week 6 Procedure van melding tot en met voorziening 
Week 7 Algemene en individuele voorzieningen (sociale kaart) 
Week 8 Verslaglegging naar de backofce 

Module 3 Telefonische gesprekstechnieken 
Week 9 Het werk van de callcenter medewerker 
Week 10 De stoplichtmethode 
Week 11 Persoonlijkheidskenmerken: Hoe herken je verschillende personen?
Week 12 Praktijktoets met stemacteur 

Module 4: Hoe voer je een gesprek aan de balie? 
Nu ga je live aan de slag! Je gaat een hele dag oefenen met 
gespreksvaardigheden.
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Wat zeggen eerdere cursisten over de Wmo
opleiding frontofce?

12

“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! Hier
heb ik écht van geleerd en
bewust leren kijken en noteren.
Allert te blijven. Top! Ook zou ik
de studieadviseur willen
bedanken voor haar 
vriendelijke en geduldige uitleg
over de opleiding. Mede 
dankzij haar heb ik voor de
WWZ academie gekozen.”
Karin Leusink 

"Ik vind de manier waarop de lessen zijn samengesteld erg 
prettig. Ik vond het duidelijk/makkelijk om de lessen te maken." 
Loes van Diek

“Geweldig, van les 1 tot les 
12. Ik kreeg er zoveel energie 
van.” Margo Visser

“De perfecte keuze voor een 
carrièreswitch! Na bijna 29 jaar in de 
(zaken)reisbranche heb ik goed gedaan 
om voor de WWZ Academie te kiezen. 
Het is een goede praktijkgerichte online 
opleiding, die je in je eigen tijd kunt 
volgen. De opleiding bevat duidelijke 
video’s, lesmateriaal en literatuur die je 
als naslagwerk kunt gebruiken. Ik kreeg 
opbouwende feedback van de docent 
op de huiswerkopdrachten. Nu heb ik 
een goede basis kennis als het gaat om 
de Wmo en de Participatiewet. Ik hoop 
dat ik na mijn jarenlange werkervaring in 
de reisbranche met dit certicaat een 
leuke baan kan vinden als frontofce 
medewerker in het sociaal domein.”



Opleiding jeugdconsulent

Wil je omgeschoold worden? Of werk je al in het sociaal domein en wil je je kennis 
uitbreiden van de regelgeving rond jeugdhulp, zodat je nog beter in staat bent om 
oplossingen te zoeken voor de vragen van cliënten? Dan is deze opleiding perfect 
voor jou.

De opleiding jeugdconsulent is de enige opleiding jeugdhulp in Nederland die je als 
compleet programma online kunt volgen tegen deze prijs. Je leert alles over de 
Jeugdwet, van melding tot en met nazorg. We werken volgens de geest van het 
huidige sociale domein, waarbij je leert kijken en oplossingen op maat gaat 
bedenken voor ouders en kinderen, samen met hun hele familie- en vriendenkring.

Je kunt de opleiding jeugdconsulent volgen in
verschillende varianten:
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Programma opleiding jeugdconsulent
Module 1 Algemene kennis van de basis regelgeving Jeugdhulp
Week 1 De Jeugdwet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid
Week 2 De Jeugdwet in de praktijk
Week 3 Wet- en regelgeving Jeugdwet
Week 4 Thema’s in de Jeugdwet

Module 2 Creatief 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 voorzieningen en hoe je deze toepast
Week 9 Doelgroepen in de Jeugdwet
Week 10 Sociale netwerkversterking
Week 11 Vrij toegankelijke voorzieningen
Week 12 Individuele voorzieningen

Module 4 Het geleerde toepassen
Week 13 Proces van aanmelden tot afsluiten
Week 14 Gezinsplan en zorgcoördinatie
Week 15 Maken van een beschikking
Week 16 Waarden, normen en dilemma’s

Bonuslessen
•Een gastcollege over eenzaamheid door Jeanette Rijks, erkend 
eenzaamheidsdeskundige
•Een complete uitleg over zelfredzaamheidmatrix
•
Extra les over het keukentafelgesprek
Reectie-opdracht:
•Hoe heb je de opleiding ervaren? 
•
Heb je inzicht in je eigen competenties om je beroep in het sociaal domein uit te 

kunnen oefenen?NB als je wilt werken als jeugdconsulent, 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 WO opleiding nodig met als afstudeerrichting jeugdhulpverlening.
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Wat zeggen eerdere cursisten over de
opleiding jeugdconsulent?

15

“Breed inzicht, goede 
opleiding, zelfstudie, eigen 
tempo, goede 
terugkoppeling van je 
opdrachten. E-learning 
werkt goed, veel kennis 
opgedaan. De opleiding 
heeft me een 
werkervaringsplaats en 
daaraan gekoppeld een 
baan opgeleverd. Dit was 
zeker niet gelukt zonder 
deze opleiding.” Wim Laan 

“Mijn opdracht was meer zicht krijgen 
op de problematieken en regelgeving 
en hierdoor de ouders en verzorgers 
beter te kunnen ondersteunen in hun 
zorgvragen. Dit is waarheid geworden 
door de cursus. De module creatief 
denken heeft me een andere kijk 
opgeleverd, en meer inzicht in mijn 
eigen denkprocessen gegeven. Het 
steeds maar oplossingsgericht denken 
zit zorgaanbieders in het bloed, en het 
is lastig om dit te wijzigen. Mooi 
onderdeel van de cursus. Het meest 
waardevol vond ik de momenten dat 
we casussen behandelden.” Titus 
Aaldering

“Super interessant! Ik zou 
hiermee aan de slag 
kunnen als 
jeugdconsulent (los van 
het feit dat je die SKJ- 
registratie nog moet 
hebben), maar het is wel 
een basisopleiding. Dit 
werk leer je door het te 
doen, door je eigen 
levenservaring en 
karakter in te zetten.” 
Monique

“Leuke opleiding. Je bent snel 
op de hoogte van de wetgeving 
rond jeugd, indicaties etc. Het 
is jn dat de online opleiding je 
de mogelijkheid geeft om in je 
eigen tempo de lessen te 
volgen. De opleiding is echter 
wel een basisopleiding. De rest 
moet je in de praktijk of via 
aanvullende opleidingen leren.” 
Diënne Kemphuis



Opleiding consulent Wmo en jeugdhulp

De WWZ Academie is het enige scholingsinstituut in Nederland dat deze
gecombineerde opleiding aanbiedt tot consulent Wmo en jeugdhulp. 

 
Je begint met de opleiding consulent Wmo en 
je vervolgt daarna met de opleiding tot 
jeugdconsulent. We nemen je voor beide 
wetten mee in het proces van melding tot en 
met nazorg. Zo ben jij breed opgeleid en ben je 
op vele plekken in het sociaal domein 
inzetbaar, bijvoorbeeld in een van de vele 
sociale wijkteams die Nederland rijk is.

Onderdeel Wmo:
Module 1 Algemene kennis van de basis regelgeving
Week 1 Inleiding in de Wmo
Week 2 De wet en het uitvoeringsbesluit
Week 3 Lokale regelgeving
Week 4 Van vraag tot maatwerkvoorziening

Module 2 Creatief 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 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.

Programma opleiding Wmo en jeugdhulp

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 
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Onderdeel Jeugdconsulent 
Module 5 Algemene kennis van de basis regelgeving Jeugdhulp 
Week 17 De Jeugdwet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid 
Week 18 De Jeugdwet in de praktijk 
Week 19 Wet- en regelgeving Jeugdwet 
Week 20 Thema’s in de Jeugdwet 

Module 6 Een gedegen kennis van voorzieningen en hoe je deze toepast 
Week 21 Doelgroepen in de Jeugdwet 
Week 22 Sociale netwerkversterking 
Week 23 Vrij toegankelijke voorzieningen 
Week 24 Individuele voorzieningen 

Module 7 Het geleerde toepassen
Week 25 Proces van aanmelden tot afsluiten
Week 26Gezinsplan en zorgcoördinatie
Week 27 Maken van een beschikking
Week 28 Waarden, normen en dilemma’s

Bonuslessen
•Een gastcollege over eenzaamheid door Jeanette Rijks, erkend 
eenzaamheidsdeskundige
•Een complete uitleg over zelfredzaamheidmatrix
•
Extra les over het keukentafelgesprek
Reectie-opdracht:
•Hoe heb je de opleiding ervaren? 
•

Heb je inzicht in je eigen competenties om je beroep in het sociaal domein uit te 
kunnen oefenen?

NB als je wilt werken als jeugdconsulent, 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 WO opleiding 
nodig met als afstudeerrichting jeugdhulpverlening.
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Wat zeggen eerdere cursisten over de
opleiding Wmo en jeugdhulp?

18

“Een compacte en leuke opleiding om 
je kennis ink uit te breiden en 
vaardigheden aan te leren. De 
opleiding wordt gestructureerd en stap 
voor stap aangeboden, zodat je kan 
groeien in vaardigheden, maar ook 
inzicht krijgt in wat je nodig hebt om 
goed als consulent te kunnen werken. 
Mijn voorkeur ging duidelijk uit naar de 
modules over Jeugdwet. Ik vond de 
verschillende video’s leerzaam en het 
gaf me een goede inkijk in wat er komt 
kijken bij jeugdhulpverlening. Het leren 
over de verschillende voorzieningen en 
wetsbepalingen. Ik heb veel gehad aan 
de voorbeelden voor het opstellen van 
indicaties en vervolgindicaties, 
beschikkingen en de duidelijke manier 
waarop die werden beschreven en 
opgebouwd.” Frederiek van Straten  

"Ideale thuisstudie als je meer wilt leren over de WMO en of 
jeugdwet. Je kunt je eigen tijd indelen en je leert alle ins en outs. 
Feedback ontvang je zo vaak als nodig is. De tijd die je per les kwijt 
bent is erg variabel vind ik. In het begin ben je minder tijd kwijt en 
met de grotere opdrachten echt wel meer dan 2 uur. Maar het 
voordeel daarentegen is dan weer dat het niet in die week af moet 
zijn. Je kunt het inhalen wanneer het jou uit komt.”

“De opleiding Wmo en jeugdhulp
van de WWZ Academie is een
toegankelijk en brede opleiding voor
iedereen die te maken heeft met
maatschappelijke ondersteuning.
Het is geen droge theoretische
opleiding, maar je leert 
vaardigheden waar je de rest van je
leven gebruik van zult maken, en 
die je ook op andere gebieden zult
inzetten. Ik ben aan deze opleiding
begonnen met de veronderstelling
een heleboel te leren over wetten 
en regels. Hoewel ik dit zeker heb
gedaan, is het vooral het inzicht in
mijn eigen geschiedenis en
vaardigheden wat mij in de 
toekomst gaat helpen.” Claudia
Jansen-Wagner 



Jaarprogramma sociaal domein compleet 

Onderdeel Wmo:
Module 1 Algemene kennis van de basis regelgeving
Week 1 Inleiding in de Wmo
Week 2 De wet en het uitvoeringsbesluit
Week 3 Verordening maatschappelijke ondersteuning
Week 4 Besluit maatschappelijke ondersteuning
Week 5 Webinar

Wil je zo breed mogelijk inzetbaar zijn in het sociaal domein? Zodat je vol 
zelfvertrouwen mensen kunt ondersteunen bij hun hulpvraag, en jij samen met 
andere betrokkenen de beste oplossing kunt realiseren?

Met dit jaarprogramma krijg je volledige kennis van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning, de 
Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet langdurige 
zorg. Daarmee ben jij erg interessant voor 
werkgevers, omdat je breed inzetbaar bent. Je kunt 
aan het werk als medewerker van een wijkteam, of 
als Wmo consulent met extra specialisaties.

Je krijgt:

•46 lessen in 9 modules
•7 live webinars om vragen te stellen
•3 bonus lessen
•3 boeken en een kaartenset
•2 verplichte live praktijk dagen
•1 proeve van bekwaamheid (live dag)
•Module Suite4Zorg: computerprogramma waar 
meer dan de helft van de gemeenten mee werkt.
•Intensieve online begeleiding door ervaren 
docenten.
•Halfjaarprogramma loopbaanbureau Re-Job
•Ondersteuning naar werk voor gemotiveerde cursisten
•Lidmaatschap WWZ club
•Als je alle opdrachten voldoende hebt gemaakt en je de live bijeenkomst he
bijgewoond, dan krijg je een geaccrediteerd certicaat.

Jaarprogramma sociaal domein compleet
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Module 2 Creatief 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
Week 10 Live dag

Module 3 Een gedegen kennis van 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 Wet langdurige zorg
Week 21 Inleiding in de Wet langdurige zorg
Week 22 Indicatiestelling
Week 23 Zorglevering
Week 24 Verhouding tot regelgeving in het sociaal domein
Week 25 Webinar
Onderdeel Jeugdconsulent
Module 6 Algemene kennis van de basis regelgeving Jeugdhulp
Week 26 De Jeugdwet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid
Week 27 De Jeugdwet in de praktijk
Week 28 Wet- en regelgeving Jeugdwet
Week 29 Thema’s in de Jeugdwet
Week 30 Webinar

Module 7 Een gedegen kennis van voorzieningen en hoe je deze toepast
Week 31 Doelgroepen in de Jeugdwet
Week 32 Sociale netwerkversterking
Week 33 Vrij toegankelijke voorzieningen
Week 34 Individuele voorzieningen
Week 35 Live dag
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Module 8 Het geleerde toepassen aan de hand van een familiecasus
Week 36 Wat doe je na een melding?
Week 37 Wat doe je bij een indicatiestelling?
Week 38 Herindicaties
Week 39 Nazorg
Week 40 Webinar

Module 9 Regelgeving Participatie
Week 41   Inleiding Participatiewet 
Week 42   Overige onderdelen van de participatiewet 
Week 43   Gemeentelijk beleid 
Week 44   Minimabeleid en bijzondere bijstand 
Week 45   Webinar

Week 46   Proeve van Bekwaamheid

Bonuslessen
•
Een gastcollege over eenzaamheid door Jeanette Rijks, erkend 
eenzaamheidsdeskundige
•Een complete uitleg over zelfredzaamheidmatrix
•
Extra les over het keukentafelgesprek
Reectie-opdracht:
•Hoe heb je de opleiding ervaren? 
•

Heb je inzicht in je eigen competenties om het beroep in het sociaal domein uit 
te kunnen oefenen?
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Opleiding beleidsadviseur sociaal domein

Module 1 Algemene kennis van de basis regelgeving
Week 1 Inleiding in de Wmo, de wet en het uitvoeringsbesluit
Week 2 Lokale regelgeving, van vraag tot maatwerkvoorziening

Module 2 Algemene kennis en regelgeving Jeugdwet

Week 3 De Jeugdwet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. De Jeugdwet in 
de praktijk.
Week 4 Wet- en regelgeving Jeugdwet. Thema’s in de Jeugdwet

Module 3 Regelgeving Participatie
Week 5 Inleiding Participatiewet. Overige onderdelen van de Participatiewet
Week 6 Gemeentelijk beleid. Minimabeleid en bijzondere bijstand 
Week 7 Webinar over module 1 t/m module 3. Kick-off voor vervolg
Module 4 Het geleerde toepassen
Week 8 Inleiding sociaal domein: Wat is de reikwijdte?
Week 9 Overview over de wetgeving in het sociaal domein
Week 10  Verdieping in de Wet Passend Onderwijs
Week 11  Ontwikkeling sinds 2015 en actualiteit
Week 12  Aanbesteding en inkoop (nanciering)

Ben jij geïnteresseerd in een carrière als beleidsadviseur in het sociaal domein bij 
een gemeente of zorg- of welzijnsinstelling? Dan is deze opleiding voor jou!

Je leert de regelgeving Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet. Je leert wat precies je taken 
zijn als beleidsmedewerker. Je weet wie 

inspraak heeft en hoe je dit kunt organiseren. 
Je leert wat je hoe je beleid op een 
interactieve manier ontwikkelt. Je kunt 
implementeren en monitoren en je weet als 

geen ander hoe je projectmatig werkt.Tijdens 
de opleiding werk je aan een opdracht om 
beleid te maken en een beleidsnota te 
schrijven over een onderwerp in het sociaal domein. Daarnaast krijg je actieve 
begeleiding naar werk door middel van loopbaancoaching.
 
*Heb je al kennis van een of meerdere modules Regelgeving (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet),
dan krijg je een korting van 5% per module.

Programma beleidsadviseur sociaal domein
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Week 13  Lokale verschillen en actualiteit (Aanzet voor het onderzoek) 
Week 14  Webinar

Module 5 Het beleidsproces
Week 15   Van idee tot raadsvoorstel
Week 16   Beleidscyclus en gemeentelijke begroting 
Week 17   Integraal werken en multidisciplinaire samenwerking 
Week 18   Participatie / inspraak
Week 19   Eigen overtuigingen en ethiek
Week 20   Webinar

Module 6 Onderzoek doen en adviseren
Week 21  Onderbouwing en statistieken. Implementatie & monitoring
Week 22  Actie, onderzoek en de doorbraakmethode
Week 23  Maatwerk bieden en omdenken
Week 24  Stakeholder- en krachtenverldanalyse 
Week 25  Politiek krachtenveld, politieke sensitiviteit
Week 26  Webinar

Module 7 Toepassing
Week 27   Onderzoeksopdracht
Week 28   Projectmatig en integraal werken
Week 29   Adviesstijlen en -vaardigheden
Week 30 Webinar

Week 31   Proeve van Bekwaamheid (live of online)

Bonusmateriaal
•Je ontvangt gratis het boek ‘Gezond Verstand in het Sociale Domein’ door 
Anne Vrieze (directeur WWZ Academie) en het boek ‘Gezond Verstand in het 
Sociale Domein in de Praktijk’ van Anne Vrieze en Riemie van Dijk
•Je bent automatisch lid van de WWZ club.
•Je krijgt een halfjaarprogramma van loopbaanbureau Re-Job inclusief 
coaching.
•Gastcollege over de Algemene verordening gegevensbescherming door Joa
Hesterman
•Gastcollege over eenzaamheid door Jeanette Rijks, erkend 
eenzaamheidsdeskundige.
•Korte cursus Regelgeving Wet langdurige zorg (Wlz) van Petra Veen.
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Korte cursussen

Voor alle korte cursussen geldt:
•Aan het eind van iedere les een automatische quiz, geen feedback van 
docenten.
•Al het studiemateriaal zonder extra kosten binnen de online leeromgeving 
beschikbaar.

Korte cursus regelgeving Wmo 
•4 lessen over de inleiding in de Wmo, de wet en het uitvoeringsbesluit, de lo
regelgeving en van vraag tot maatwerkvoorziening.
•Kosten: 219 euro

Ben je op zoek naar een baan in het sociaal domein, of werk je er al en wil je meer
kennis verkrijgen over de verschillende 
wetten die relevant zijn in het werkveld?

Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in je werk 
omdat je van meer wetten op de hoogte 
bent? En je dus ook breder inzetbaar bent 
voor werkgevers? Wil je beter in staat zijn om 
oplossingen te zoeken voor je cliënten, 
omdat je geleerd hebt breed en creatief te 
denken?

Of wil je graag eerst proeven hoe je het vindt om online opleidingen te volgen in het 
sociaal domein, voordat je investeert in de langere opleiding?
Dan heeft de WWZ academie een aantal korte cursussen voor je (zie info op de 
volgende pagina’s):

•Korte cursus regelgeving Wmo
•Korte cursus regelgeving Jeugdhulp
•Korte cursus regelgeving Participatiewet
•Korte cursus regelgeving Wet langdurige zorg
•Korte cursus creatief denken

Als je een of meerdere van deze cursussen koopt, dan krijg je een vrijstelling op het onderdeel 
regelgeving en/of creatief denken van de opleidingen Wmo consulent, jeugdconsulent en 
consulent Wmo en jeugdhulp, en een daarbij passende korting.

Beschrijving van de korte cursussen:
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“Ik heb de korte cursus 
Wmo gedaan. Mij ging het 
vooral om de regelgeving, 
niet omdat ik er in de 
praktijk zelf mee aan de
slag moet, maar om te 
weten wat de regeling 
behelst. Voor mijn werk 
heb ik namelijk wel te 
maken met collega's die 
de regelingen moeten 
uitvoeren. In relatief korte 
tijd ben ik op de hoogte 
en heb ook meteen alle 
relevante documenten 
erbij gekregen. Heel jn!” 
Frida Ruhulessin

“Ik vond de korte 
cursus Participatiewet 
een prettige manier om 
kennis te maken met 
de wet. In vier lessen 
wordt veel basiskennis 
aangeboden die je zelf 
met de aangeleverde 
literatuur gemakkelijk 
zelf kunt verdiepen. 
Een prachtige 
aanvulling op de 
opleiding voor 
consulent Wmo en 
jeugdhulp voor mij!”

Korte cursus regelgeving Jeugdhulp
•4 lessen over Jeugdhulp, verantwoordelijkheden gemeenten, uitgangspunte
de jeugdwet, verordening jeugdhulp en overige regelgevingen.
•Kosten: 219 euro
Korte cursus regelgeving Participatiewet
•4 lessen over de Participatiewet, gemeentelijk beleid en minimabeleid.
•Kosten: 219 euro

Korte cursus regelgeving Wet langdurige zorg
•4 lessen over de Wlz, indicatiestelling, zorglevering en de verhouding tot de
regelgeving in het sociale domein.
•Kosten: 219 euro
Korte cursus creatief denken
•In 4 lessen leer je breed en creatief te denken en kijken naar oplossingen.
•Bij iedere les zit een opdracht. Omdat deze opdrachten een beroep doen op

eigen creativiteit, is er geen goed of fout. Er vindt daarom geen feedback plaats.
•Kosten: 219 euro

"Voor mij was de 
korte cursus 
Jeugdwet een 
opfriscursus. Ik vond 
de cursus 
laagdrempelig, 
veelzijdig in 
manieren om de stof 
te verwerken en 
plezierig om te lezen. 
De quiz op het eind 
van ieder blok was 
een leuke manier om 
je opgedane kennis 
te testen.”
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Incompany training

Module 1: Algemene kennis van de basis
regelgeving Module 2: Andere aanpak
Module 3: Creatief en breed denken
Module 4: Samenwerken
Module 5: Ondersteunen

Werk je in het sociaal domein en wil je samen met je collega’s een training volgen? 
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij gaan graag in gesprek met jouw 
organisatie om te kijken wat de grootste struikelblokken zijn, en wat wij daar samen 
aan kunnen doen. Op basis van dit gesprek maken wij een maatwerktraining die is 
toegespitst op de behoeften van de organisatie, van het team, en de individuele 
vragen binnen het team.

Na deze training:
•Hebben jullie nieuwe kennis en vaardigheden geleerd, waarmee jullie de 
werkdruk beter het hoofd kunnen bieden.
•Waait er weer een nieuwe wind door het team, en loopt de communicatie 
soepeler.
•Zijn jullie nog beter in staat om creatieve oplossingen te zoeken, zelfs in situaties 
die hopeloos lijken. Daardoor zullen jullie minder negatieve reacties krijgen van 

cliënten. Dat leidt tot meer plezier in het werk, minder personeelsverloop en 
minder ziekteverzuim.
•Kunnen jullie beter samenwerken met collega’s, en met medewerkers van 
organisaties die ook betrokken zijn bij de hulpvragen. Dat leidt tot betere 

oplossingen die breder gedragen worden. Dat is beter voor de cliënten, en ook 
voor de medewerkers van de organisaties.
•Natuurlijk kun je ook individueel een training bij ons volgen. Je bent meer dan 
welkom. Kijk daarvoor in het menu, onder opleidingen.

Wij maken graag samen met jullie een maatwerktraining
op basis van één of meerdere van deze modules:
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WWZ club
Ben je klaar met één of meerdere van onze opleidingen in de WWZ academie? Wil
je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein, en wil 
je jezelf blijven ontwikkelen? Wil je contact blijven houden met je studiegenoten?
Kom dan bij de WWZ club.

Je bent ook welkom in de WWZ club als je minder dan 2 jaar geleden gestart bent 
met je opleiding, en niet binnen de 
gestelde tijd klaar bent. Dan biedt 

de WWZ club je de mogelijkheid om 
toegang te behouden tot jouw 
leeromgeving, actualiteiten en 
vacatures. Bovendien kun je hier 
leren om succesvol te solliciteren.

6 kenniswebinars per jaar over uiteenlopende onderwerpen, ter waarde van 
€35,- per stuk. Deze worden live gegeven door vakspecialisten uit het veld. Voor
elk webinar krijg je PE accreditatiepunten van Registerplein en Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd. De webinars kun je ook los kopen, maar met het
abonnement ben je goedkoper uit.
Toegang tot de besloten WWZ Club Facebookgroep met actualiteiten en
vacatures
Deelname aan het online halfjaarprogramma van Bureau Re-Job ter waarde van
€59,70, waarmee je leert hoe je succesvol kunt solliciteren. Iedere maand krijg je
een 10 minutengesprek met een van de loopbaancoaches, je leert hoe een goed
CV er uitziet, je een echt goede brief schrijft, hoe je een LinkedIn proel maakt 
en verbetert en nog veel meer.
Twee online coaching gesprekken per jaar met een van onze docenten of met de
jobcoach, ter waarde van €100,- per gesprek, inclusief voorbereiding (zelf in te
plannen).
10% korting op de korte cursussen die je nog niet hebt gedaan.
Eens per jaar de WWZ Clubdag met leuke en nuttige extra informatie en
gelegenheid tot netwerken met je medecursisten, vakdocenten en anderen.
En niet te vergeten: toegang tot de kandidatenlijst van de WWZ academie!

Met een lidmaatschap
van de WWZ Club krijg
je:

•

•

•

•

•
•
 

•
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Werkervaringsplaatsen

Financieringsmogelijkheden

Wil jij graag een van onze opleidingen volgen zodat je werk kan krijgen in het 
sociaal domein? Denk je dat je de opleiding niet kunt bekostigen? Er zijn manieren 
om dat toch voor elkaar te krijgen.

Hieronder geven wij vijf tips:

1.Laat je werkgever betalen
2.Laat het UWV betalen
3.Vraag hulp aan de gemeente
4.Betaal zelf, in termijnen
5.Vraag een STAP-budget aan.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de verschillende 
nancieringsmogelijkheden op onze website: https://www.wmotraining.nl/ 
nancieringsmogelijkheden/ 

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 
maakt op een baan.

We kunnen jou beter voordragen bij gemeenten en detacheringsbureaus als jij een 
goed CV hebt, en als je je goed weet te presenteren op Linkedin, en tijdens 
sollicitatiegesprekken. Daarom raden we je aan om het online halfjaarprogramma 
van Re-Job te volgen te volgen. De deelnemers aan ons jaarprogramma sociaal 
domein compleet en de WWZ club krijgen het online halfjaarprogramma van Re- 
Job aangeboden als onderdeel van hun lidmaatschap.
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Contact met de WWZ academie

Heb je interesse in één van van onze 
opleidingen, of heb je een andere vraag? 

Bel dan met één van onze studieadviseurs. 

Mocht Helene Henckens niet aanwezig zijn, dan 
neemt Linda Aarts haar taken waar. Mail naar 
h.henckens@wwzconsultancy.nl of bel 
onderstaand telefoonnummer.

Alle vragen worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee dagen,
beantwoord.

Ben je al bezig met een van onze 
opleidingen? En heb je een technische 
vraag of een vraag over de inhoud van de 
lessen of iets anders? Stel je vraag aan 
Irene Put, support@wwzconsultancy.nl
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