
 
Hoe kan je de inwoner activeren? 
 

 
Hoe kun je in een goed gesprek de situatie van de burger breed in kaart brengen en voldoende 
gegevens voor het onderzoek verzamelen? Hoe kun je de vraag áchter de vraag concretiseren, 
samen doelen bepalen en oplossingsrichtingen bedenken? En natuurlijk, hoe kun je mensen 
motiveren tot het inzetten van hun eigen kracht? Dit vraagt creativiteit, inlevingsvermogen en 
overtuigingskracht. In deze module is er theorie, maar zijn we met name gericht om samen te oefenen 
om jouw gesprek met de burger te optimaliseren. 
 

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

 
Deze cursus wordt nu in blended learning-vorm aangeboden! 
Blended learning is de combinatie van e-learning en klassikaal leren en biedt veel voordelen zoals het 
opdoen van kennis in eigen tempo en de mogelijkheid om de lesstof terug te kijken. In een e-module 
‘Het Wmo gesprek en het onderzoek’ ontvang je de basiskennis van het doel en structuur van het 
gesprek. Ook weet je wat belangrijke vaardigheden zijn voor het werken als Wmo consulent en wordt 
je je meer bewust van (eigen) weerstand.  
 
Tijdens de klassikale lessen kun je kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding 
van een docent met praktijkervaring én trainingsacteur die jou feedback geeft op de houding en 
gespreksvoering. Ook leer je van andere de andere professionals en (h)erken je mogelijke 
onzekerheden en dilemma’s vanuit de praktijk.  
 
Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. Hier volg je de e-learning. 
 

 
Voorafgaand aan de cursusdag volg je de e-module en de overdracht van deze basiskennis wordt 
van iedere deelnemer minimaal verwacht bij aanvang van de klassikale dagen. De e-module volg je in 
je eigen tijd. In de klassikale cursus wordt de vertaling gemaakt naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk 
en is er veel ruimte voor interactie met elkaar en voor oefenen. Eigen inbreng behoort tot de 
mogelijkheden, maar dan is wel vooraf afstemming nodig.  

We bieden je twee intensieve en actieve cursusdagen aan. Naast verdieping op de theorie gaan we 
vaardigheden oefenen. De volgende onderwerpen komen aan bod vanuit eigen praktijk: 

 



● hoe voer jij het gesprek met de inwoner? 
● hoe behaal jij de doelen van een Wmo-gesprek; 
● hoe is jouw gesprekshouding en  met welke vaardigheden maak jij een open dialoog mogelijk?; 
● wat zijn jouw krachten en valkuilen in een gespreksvoering?; 
● hoe ga je om met ‘weerstand’ in bepaalde gesprekken; 
● hoe leid je een gesprek in en maak je bijvoorbeeld gebruikelijke zorg van huisgenoten 

bespreekbaar?; 
● hoe maak jij de verhouding draaglast/draagkracht van huisgenoten en mantelzorgers 

bespreekbaar?; 
● hoe breng je het netwerk in kaart en maak je gebruik van instrumenten ter visualisatie voor 

inwoner en mantelzorger(s) tijdens het gesprek; 
● hoe pas jij de methodiek van Motiverende gespreksvoering toe in de praktijk? 

 

 
Je leert … 
… op een effectieve wijze gesprekken te voeren als Wmo consulent; 
… samen met de burger de ondersteuningsbehoefte, het doel en oplossingen te bespreken én te 
visualiseren middels een netwerkinstrument; 
… mensen te motiveren tot meedenken en nemen van eigen verantwoordelijkheid; 
….bewust om te gaan met jouw krachten en valkuilen tijdens het gesprek; 
… hoe je mantelzorgers en mensen uit het sociale netwerk van de burger betrekt bij het proces. 
 
Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je minimaal 80% van de cursus of opleiding hebt 
bijgewoond. 
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
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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