
 
Deze doelgroepen kom je tegen binnen de Wmo 
 

 
Binnen de Wmo heb je te maken met een zeer gevarieerde doelgroep. Je kan hierbij denken aan 
bijvoorbeeld ouderen, mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen of mensen met 
psychische problemen. Het gaat om mensen met ondersteuningsvragen op het gebied van 
zelfredzaamheid en participatie. Om de hulpvragen goed te kunnen begrijpen heb je kennis nodig van 
de oorzaken van de beperkingen en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Dankzij de kennis die 
je in deze module opdoet, kun je een goede inschatting maken van de situatie en meedenken over 
passende oplossingen. 

 
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, want de opdrachten zijn 
praktijkgericht. 

 
 
 

Tijdens de module worden de verschillende doelgroepen behandeld. Je vergroot je medische kennis 
en leert gericht te observeren naar zowel fysiek functioneren als naar gedrag. Hierdoor kun je beter 
inschatten wat de dagelijkse problemen zijn, maar ook wat de cliënt nodig heeft om beter te kunnen 
functioneren. 

 

 

 



De volgende onderwerpen komen aan bod: 

● De ICF, het begrippenkader in de gezondheidszorg; 
● welke vragen je in het gesprek kan stellen om goed zicht te krijgen op het functioneren; 
● aandachtspunten voor goed inschatten van de hulpvraag; 
● mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking; 
● psychiatrische stoornissen en psychosociale problemen en overbelasting; 
● mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
● ziektebeelden die een lichamelijke beperking tot gevolg hebben zoals reuma, osteoporose, 

hart- en vaatziekten, longaandoeningen en nieuwvormingen; 
● somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK); 
● hoe samenwerking met andere disciplines/hulpverleners een meerwaarde kan hebben; 
● hoe je goed onderzoek kan doen (waaronder opvragen aanvullend advies bij een medisch 

adviseur). 

Module 2 = 25 uur (zelfstudie) 
 
Module 2: Doelgroep van de Wmo 
In module 2 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s: 

● E-module: Classificatiesystemen ICD en ICF 
● E-module: Doelgroep Wmo somatische aandoeningen 
● E-module: Doelgroep Wmo cognitieve aandoeningen 
● E-module: Doelgroep Wmo psychiatrische aandoeningen 
● E-module: Medische informatie en advies 

 

 

Je leert … 
… wat veel voorkomende ziektebeelden en stoornissen zijn binnen de Wmo; 
… welke psychische of lichamelijke beperkingen er kunnen optreden in het dagelijks functioneren; 
… welke problemen ten aanzien van zelfredzaamheid en participatie kunnen optreden; 
… waarbij deze mensen ondersteuning nodig hebben; 
… wat er nodig is om goed onderzoek te kunnen doen; 
… hoe je kunt samenwerken met hulpverleners. 

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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