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Opleidingsaanbod 2022

De Bender Academie

De Bender Academie is onderdeel van Bender. 
Jaarlijks volgen meer dan 5.000 cursisten trainingen 
via de Academie. De opleidingen van Bender zijn in 
2021 gewaardeerd met een 8,6 door de deelnemers. 
De academie is een erkend opleidingsinstituut voor 
beroepsonderwijs. Trainingen worden BTW-vrij 
aangeboden.  

Een aanbod op elk niveau

De Bender Academie verzorgt door middel van open 
inschrijving of in company opleidingen, cursussen en 
vaardigheidstrainingen op het gebied van de Wmo, 
Participatiewet, Jeugdwet, schuldhulpverlening, ruimte, 
de ouderen- en gehandicaptenzorg. En op elk niveau:  
van startende tot senior professional.

Traineeships voor duurzame instroom  
van talent bij onze opdrachtgevers

Bender zorgt structureel voor nieuwe generaties 
professionals door haar traineeships. De beroeps-
opleidingen van de Bender Academie spelen hierbij  
een centrale rol. Veel opdrachtgevers zijn hierdoor in 
staat een duurzame instroom van nieuwe talenten voor 
hun organisatie te realiseren. Neem gerust contact met 
ons op als u meer wilt weten over onze mogelijkheden.

De Bender Studio   
Bender verzorgt trainingen op haar locaties door het 
hele land. Op de centraal gelegen locatie in Utrecht heeft 
Bender meerdere studio’s met professionele video- en 
audioapparatuur. Hiermee wordt een ‘broadcast’ beeld- 
en geluidskwaliteit van iedere training gegarandeerd. 

Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot het 
maximale leerrendement te komen. Bender hanteert 
in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in meerkeuze 
vragen, break-out sessies en live chatsessies.  

Vaste opleidingsondersteuning ontzorgd

De Bender Academie realiseert voor veel opdracht-
gevers structurele opleidingsondersteuning. Hierdoor 
profiteert u nog meer van onze brede en flexibele 
dienstverlening. U kunt gefocust vormgeven aan 
uw organisatiedoelstellingen terwijl u weet dat de 
opleidingskant uitstekend is geregeld.

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.  

Een offerteverzoek voor een in company? U kunt onze accountmanagers rechtstreeks benaderen. 
Of bel 030 - 76 70 016 of mail academie@bendergroep.nl. Wij staan voor u klaar.

Bender om te groeien

Bender is de opleider voor professionals in het sociaal- en ruimtelijk domein en 
de zorg. Al ruim 15 jaar leidt Bender professionals op in de Wmo, Participatiewet, 
Jeugdwet, schuldhulpverlening, ruimte, de ouderen- en gehandicaptenzorg.
Opleidingen voor iedere carrièrefase; beroepsopleidingen voor startende of 
herintredende professionals, actualiteitentrainingen en verdiepende trainingen 
voor ervaren professionals.

Bender biedt open trainingen in heel Nederland. Belangstelling voor ons  
trainingsaanbod, maar op zoek naar een training op maat? Bender ontwikkelt  
in samenspraak een incompany training.

Bender Academie
•  Open inschrijving en  

incompany

•  Fysiek, online of hybride 

•  CRKBO- en NEN 9001:2015 

gecertificeerd

•  Erkend door kwaliteitsregisters  

(o.a. SKJ, V&VN, UWV, KBvG)

•  BTW-vrij

Een praktijkgericht opleidingsaanbod voor 
professionals in het publiek domein en zorg

Klant-tevredenheid8,6



Bender om te groeien

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Beroepsopleiding • Opleiding Wmo consulent

Actualiteiten • Actualiteiten Wmo

Verdiepend • Beschermd wonen
• Rolstoel- en vervoersvoorzieningen
• Woonvoorzieningen
• Begeleiding
• Het pgb in de Wmo
• Kinderen en Wmo-voorzieningen
• Inzicht in psychische, cognitieve en geriatrische beperkingen

Omscholing • Tempocursus Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Werk en inkomen (Participatiewet)

Beroepsopleiding • Opleiding klantmanager werk en inkomen

Actualiteiten • Actualiteiten Participatiewet

Verdiepend • Basis Wet inburgering 2022
• Verdieping Wet inburgering 2022
• Fiscale berekening van de bijstand (uitkeringsberekening) voor administra
• Loonstrookanalyse en de Belastingdienst
• Bijzondere bijstand en toeslagen
• Debiteurenadministratie Participatiewet
• Basis re-integratie in de Participatiewet
• Basis Verhaal van bijstand
• Basis Terug- en invordering
• Basis maatregelen en boete Participatiewet
• Gespreksvaardigheden en rechtmatigheid Participatiewet

Omscholing • Tempocursus Participatiewet
• Basisopleiding tot consulent Bbz 2004

Integrale aanpak of werkveldoverstijgend

Beroepsopleiding • Opleiding integrale professional

Verdiepend • Introductie in de Jeugdwet
• Introductie in de Participatiewet
• Introductie in de schuldhulpverlening
• Cryptocurrency
• Afbakening en toegang tot de Wlz
• Samenwerking en afbakening wetgeving
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Integraal werken en doelgroepen  
• Regievoering
• Basis Bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming in het sociaal domein 
• Ontwikkelprogramma management sociaal domein

Actueel

Jeugd

Beroepsopleiding • Opleiding jeugdconsulent

Actualiteiten • Actualiteiten Jeugd

Verdiepend • Beroepscode en tuchtrecht
• Drang & dwang juridisch kader
• Werken met (multi-)probleemgezinnen
• Afbakening en samenwerking Jeugdwet/passend onderwijs
• Versterken van eigen kracht binnen het gezin
• Complexe echtscheidingen- en omgangsproblematiek
• Doelen en besluiten formuleren
• Het pgb in de Jeugdwet

Actueel

Actueel
Actueel

Actueel

teurs

Schuldhulpverlening

Beroepsopleiding • Opleiding schuldhulpverlener

Actualiteiten • Actualiteiten Schuldhulpverlening

Verdiepend • Schuldhulpverlening voor ondernemers
• Training communicatie met inwoners bij vroegsignalering schulden 
• Huwelijksvermogensrecht in de schuldhulpverlening

Actueel
Actueel

Actueel

Vaardigheidstrainingen en persoonlijke ontwikkeling

Algemeen • Oplossingsgericht werken en denken
• Motiverende gespreksvoering
• Omgaan met agressie
• Intervisiebegeleiding
• Workshop diversiteit en inclusie Actueel

Zorg

Traineeship • Persoonsgerichte zorg (verzorgende IG)
• Coördinator persoonsgerichte zorg (verpleegkundige niveau 4)
• Regisseur persoonsgerichte zorg (verpleegkundige niveau (5/6)

Ruimtelijk domein

Beroepsopleiding • Opleiding adviseur ruimte
• Opleiding adviseur milieu
• Opleiding adviseur duurzaamheid en energie
• Opleiding adviseur vastgoed en grondzaken

Verdiepend • De Omgevingswet 2022 in vogelvlucht 
• De Omgevingswet in essentie (voor fysiek en sociaal domein)
• De Omgevingswet-booster (verdieping)
• Het omgevingsplan volgens de Omgevingswet
• Vergunningverlening volgens de Omgevingswet
• De Omgevingswet voor BOA’s
• Toezicht en handhaving volgens de Omgevingswet
• Grondzaken en vastgoed volgens de Omgevingswet
• De transitiefase voor omgevingsplannen volgens de Omgevingswet
• De Omgevingswet voor gemeenteraden
• De Omgevingswet voor managers
• De Omgevingswet voor projectleiders

Actueel


