
 

Leer de regels en het proces binnen de Wmo 
 

 
Wat is de Wmo? Wat wordt er nu eigenlijk geregeld via de Wmo? Welke 
ondersteuningsmogelijkheden zijn er voor mensen met beperkingen en wat verwacht de overheid 
van hen? En wat zijn de actuele veranderingen in de Wmo? Module 1 van de e-learning opleiding 
Wmo-consulent geeft antwoord op deze en meer vragen. 

 
Wil je je om- of bijscholen tot Wmo consulent? Ga je weer herintreden in de Wmo? Dan is deze 
cursus zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding 
hebt. 

 

 
Bender heeft een ruim aanbod aan e-learning binnen het sociaal domein. 
E-learning kent grote voordelen: 

+ Snel: je kunt direct starten; 
+ Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt; 
+ Efficiënt: je verliest geen reistijd; 
+ Voordelig: je bespaart reiskosten; 
+ Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken. 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. Hier volg je de e-learning en maak je 
de opdrachten waarop je van je leerbegeleider feedback krijgt. 
Het hebben van een geschikte werk- of stageplek is noodzakelijk is, want de opdrachten zijn 
praktijkgericht. 
 

 
 
 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
● Visie en uitgangspunten van de Wmo; 
● wanneer je een maatwerkvoorziening kan inzetten; 
● PGB en eigen bijdragen; 
● gemeentelijke regelgeving en keuzes: verordening, financieel besluit, beleidsregels; 

 



 

● proces van vraag tot resultaat; 
● waar moet een goed onderzoek aan voldoen; 
● afbakening en samenwerking met Zvw, Wlz, Jeugdwet en Participatiewet; 
● verwerking van persoonsgegevens; 
● het schrijven van een onderzoeksverslag voor de cliënt; 
● het opstellen van een beschikking. 

Module 1 = 16 uur (zelfstudie) 

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader Wmo 

In module 1 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s: 

● E-module: Introductie van de Wmo 
● E-module: Aanpalende wetgeving 
● E-module: Maatwerkvoorzieningen 
● E-module: Financiering binnen de Wmo 
● E-module: Rapporteren en beschikkingen 

 
 

 

Door het volgen van module 1 krijg je een gedegen juridische basis van de Wmo, waarbij we de 
vertaling maken naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk 

Je leert … 
… hoe vanuit de Wmo zelfredzaamheid en participatie kunnen worden ondersteund; 
… wat er van burgers wordt verwacht en wat de gemeente doet; 
… wat de werkzaamheden van een Wmo-consulent zijn; 
… hoe je een vraag van een burger moet behandelen; 
… hoe het proces van vraag tot maatwerkvoorziening er uit ziet. 

Je ontvangt een “Certificaat” indien je het e-learningtraject volledig hebt doorlopen en de opdrachten 
met voldoende resultaat hebt afgerond.  
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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