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Bender Academie
geactualiseerd aanbod 
Participatiewet en Bbz

De docenten van Bender

Al onze opleidingen en trainingen worden verzorgd door 
docenten die de laatste beleidsontwikkelingen en nieuwe 
regelgeving combineren met voorbeelden uit de dage-
lijkse praktijk. Ze weten waar ze over praten, waar de 
cursisten tegenaan lopen en kunnen hun kennis uitstekend 
overbrengen. Wij selecteren onze docenten zorgvuldig 
en werken vaak langdurig samen. Doordat wij iedere 
training door de deelnemers laten beoordelen, blijven 
onze docenten ook scherp waar het gaat om het leveren 
van de beste lesstof op de meest aansprekende manier.

Bender voor kwaliteit

Bender is de praktijkopleider voor de zorg
en het publieke domein. Onze unieke en 
praktijkgerichte aanpak sluit precies aan 
bij startende en ervaren professionals.  
We bieden onze opleidingen klassikaal, via e-learning  
of een combinatie ervan. Via open trainingen of via 
maatwerk incompany programma’s. Met ieder jaar  
ruim 5.000 cursisten is Bender bewezen succesvol.  
Onze opleidingen worden door cursisten gewaardeerd 
met een 8,7.

Bender is een betrouwbare opleider.  
We zijn ISO-gecertificeerd:
alle processen voldoen aan de  
hoogste kwaliteitsstandaarden.  
Verder staan we ingeschreven in  
het centraal register kort beroeps- 
onderwijs (CRKBO). Onze opleidingen  
bieden we bovendien btw-vrij aan.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Meer weten over het aanbod? Of direct inschrijven voor een opleiding of training? Bezoek 
dan het onderdeel Academie op de website bendergroep.nl. Of bel 030 - 76 70 016 of mail 
academie@bendergroep.nl. Wij staan voor u klaar.

 “Uw medewerkers trainen op het moment dat het er toe 
doet! Dat is waar Bender voor staat. Onze opleiding tot Bbz 
consulent en klantmanager werk en inkomen dragen bij aan 
de continuïteit en kwaliteit van uw dienstverlening. En ook 

uw medewerkers krijgen de aandacht die zij verdienen.”

gewaardeerdmet een8,7

Bender om te groeien

“De docent was duidelijk. Je kon zien dat ze veel 
ervaring heeft doordat zij verschillende voorbeelden 
naar voren bracht. Daarnaast probeerde ze, ook al 
was het via Zoom, echt voor interactie te zorgen door 
ons actief te betrekken bij verschillende vragen en 
inhoud van de training.” 

Froukje, Schuldhulpverlener voor ondernemers

Ellen Manders
Accountmanager Opleidingen

Vroegboek-korting10%*

* Profiteer van 10% korting door inschrijving voor 1 maart 2021.



Bender om te groeien, dat is waar wij voor staan. 
Bender leidt al ruim 15 jaar professionals op in  
het publieke domein en de zorg. Dit doen 
we met opleidingen, workshops en 
trainingen rondom Wmo, jeugd, 
schuldhulpverlening, 
participatie/werk & 
inkomen, ruimtelijk 
domein en zorg.

Onze opleidingen 
sluiten aan bij de  
meest actuele 
ontwikkelingen in het 
vakgebied, waarbij de 
praktijk centraal staat. 
Theorie wordt 
voortdurend gekoppeld 
aan de praktijk, zodat het 
geleerde direct toegepast 
kan worden.

Bender richt zich op professionals 
die meer uit zichzelf en hun carrière 
willen halen. Die op zoek zijn naar uitdaging, 
meer kennis en meer vaardigheden. 

Met onze introductiecursussen, beroepsopleidingen en 
verdiepingscursussen bieden we ontwikkeling in elke 

carrièrefase. Voor de starter die aan de 
vooravond van zijn of haar loop- 
baan staat. Voor de professional 

met enkele jaren ervaring.  
En voor de doorgewinterde 

professional met behoefte 
aan verdieping. Kortom, 

een leven lang leren!

Incompany 
mogelijkheden

Belangstelling voor 
ons trainingsaanbod 

maar op zoek naar een 
incompany training? 

Ook dat kan bij Bender. 
Want alle trainingen en 

cursussen uit ons aanbod 
kunt u aanpassen aan uw 

organisatie-behoefte. Natuurlijk
kunt u ook een volledig op maat gemaakt 

programma samenstellen uit verschillende 
onderwerpen.

Bender Academie: voor professionele én persoonlijke groei

Integraal professional
Beroepsopleiding
• Opleiding integraal professional

Ruimtelijk domein
Verdiepingscursussen
• De Omgevingswet in de praktijk

• De energietransitie binnen de Omgevingswet

•  Bestemmingsplannen: actuele procedures en  

ontwikkelingen

“Het was een zeer leerzame training. De stof werd afgewisseld met casussen, 
waardoor er interactie ontstond en de stof werd ook getoetst.  

Dit was zeer plezierig. De docent beschikt daarnaast over zeer ruime  
kennis en niet alleen op het gebied van Tozo. Ik durf nu met vol 

vertrouwen aan de slag te gaan met deze nieuwe regeling.”

Saïd, Klantmanager

Zorg
Verdiepingscursussen
•  Opleiding Persoonlijk leiderschap en 

   kwaliteit (niveau 4)

• Opleiding Verpleegkundig leiderschap en 

   positionering (niveau 5/6)

Algemeen
Verdiepingscursussen
• Afbakening en toegang tot de Wlz

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• Motiverende gespreksvoering

• Omgaan met agressie

• Oplossingsgericht werken en denken

• Samenwerking en afbakening wetgeving

• Intervisiebegeleiding Nieuw

Wmo 
Introductiecursus
• Introductie in de Wmo

Beroepsopleiding
• Opleiding Wmo consulent

Verdiepingscursussen
• Actualiteiten Wmo 

• Het pgb in de Wmo

• Inzicht in psychische en cognitieve beperkingen

• Kinderen en Wmo-voorzieningen

• Rolstoel- en vervoersvoorzieningen

• Wmo en begeleiding

• Wmo en beschermd wonen

• Wmo en woonvoorzieningen

Nieuw

Nieuw

Jeugd
Introductiecursus
• Introductie in de Jeugdwet

Beroepsopleiding
• Opleiding Jeugdconsulent

Verdiepingscursussen
• Actualiteiten Jeugdwet 

• Het pgb in de Jeugdwet

• Beroepscode en tuchtrecht

• Complexe scheidingen

• Doelen en besluiten formuleren

• Drang & dwang juridisch kader 

• Werken met (multi)probleemgezinnen

• Regievoering

• Versterken van de eigen kracht binnen het gezin Nieuw

Schuldhulpverlening
Introductiecursus
• Introductie in de schuldhulpverlening

Beroepsopleiding
• Opleiding schuldhulpverlener

Verdiepingscursussen
• Actualiteiten schuldhulpverlening

• Huwelijksvermogensrecht in de schuldhulpverlening

• Schuldhulpverlening voor ondernemers Nieuw

Participatie/werk & inkomen
Introductiecursus
• Introductie in de Participatiewet

Beroepsopleiding
• Opleiding klantmanager werk en inkomen

Verdiepingscursussen
• Actualiteiten Participatiewet

• De nieuwe Wet inburgering

• Uitkeringsadministratie

• Bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

• Bestuurlijke boete en de Participatiewet

• Loonstrookanalyse en de Belastingdienst 

• Integraal werken en doelgroepen

• Bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz)

Nieuw
Nieuw

Integraal professional
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