
 

 
Bij veel gemeenten wordt er onderscheid gemaakt in de uitvoering van de Participatiewet in de 
functies van klantmanagers. Namelijk op het gebied van werk en op het gebied van inkomen. Waar er 
bij inkomen (ofwel rechtmatigheid) de nadruk ligt op het vaststellen op het recht op bijstand, ligt er bij 
werk (ofwel doelmatigheid) de nadruk met name op iemand zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.  
 
Als klantmanager zijn er meerdere manieren om mensen aan het werk te krijgen. De opties liggen 
veelal binnen de wetgeving en verordeningen. Er zijn meerdere instrumenten beschikbaar die ervoor 
kunnen zorgen dat bepaalde type doelgroepen toch aan het werk kunnen. Want hoe ga je 
bijvoorbeeld om met iemand die vanwege bepaalde beperkingen niet volledig kan werken? 
Geïnteresseerd? Schrijf je in voor de e-learning Doelmatigheid van de Participatiewet. 
 

 
De e-learning Doelmatigheid van de Participatiewet is bedoeld voor de mensen die kennis willen 
maken met de wet. Je hebt geen of beperkte kennis van deze wetgeving en wil jezelf hierin 
ontwikkelen.  

 
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, waar je de e-learning volgt. Deze 
interactieve e-learning bevat 1 online kennismodule (e-module) van 90 minuten. Na aanmelding 
ontvang je een mail met jouw inloggegevens, waarmee jij je kunt registreren in onze leeromgeving. 
 

 
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: 

● Visie van de Participatiewet 
● Verplichtingen in het kader van reïntegratie voor B&W, raad en cliënt 
● De arbeidsverplichting 
● Doelgroepen in de Participatiewet 
● Voorzieningen 
● Theorie over gesprekstechnieken 

  

 



 

 
In deze e-learning werk je aan de volgende leerdoelen:  

● je kent het doel van de Participatiewet; 
● je weet welke verplichtingen er zijn binnen de Participatiewet; 
● je kent de mogelijke inzetbare instrumenten die de Participatiewet biedt; 
● je kent verschillende gespreksvaardigheden; 
● je weet wat belangrijke vaardigheden zijn voor het werk als klantmanager; 
● je wordt je meer bewust van (eigen) weerstand in het gesprek. 

 

 
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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