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Welkom bij de praktijkgerichte 
opleider voor de publieke sector
Bender is al ruim vijftien jaar de praktijkgerichte opleider voor professionals in het sociaal domein, 
het ruimtelijk domein en de zorg. Met onze Bender Academie stellen we alles in het werk om mensen 
uit en in de praktijk zich te helpen ontwikkelen. Met meer kennis, kunde, inzicht en vaardigheden. 
Wat je maar nodig hebt om jezelf (nog) sterker te maken in je werk, jezelf te overtreff en.    

Toegankelijk voor elke professional, ook als incompany-training
Al onze opleidingen helpen je te groeien. Ze zijn toegankelijk voor elke professional die op onze 
werkvelden verder wil komen. Om competenties te verbreden en/of te verdiepen. Omdat we niet alleen 
de inhoud, maar ook het deelnemen zo praktisch mogelijk willen maken, bieden we open trainingen op 
meerdere locaties in Nederland. Desgewenst ontwikkelen we in samenspraak incompany-trainingen om 
complete afdelingen een boost te geven. Die kunnen geheel op maat worden gemaakt.

Alles om je te ontwikkelen in het sociaal en ruimtelijk domein en de zorg
Op de Bender Academie kun je opleidingen volgen voor elke carrièrefase. Het aanbod loopt uiteen 
van beroepsopleidingen voor (her)starters tot actualiteiten- en verdiepende trainingen voor ervaren 
professionals. Je kunt je op vele vlakken ontwikkelen, in het sociaal en ruimtelijk domein en in de zorg. In 
deze Groeigids vind je een groot aantal van onze opleidingsmogelijkheden voor 2023. Het meest actuele 
aanbod en alle bijbehorende informatie vind je op bendergroep.nl/academie.   

Bender Academie in 
5 voordelen en 1 rapportcijfer 

1. Opleidingen naar keuze fysiek, 
 online of hybride

2. Mogelijkheid van open inschrijving 
 en incompany

3. CRKBO-, CEDEO- en NEN 9001:2015 gecertificeerd

4. Erkend door kwaliteitsregisters zoals SKJ, V&VN, UWV en KBvG

5. BTW-vrij

Cijfer klanttevredenheid:
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Sociaal domein

Wmo
  Startersopleiding Wmo-consulent   10 dagen €  4.495  

 Actualiteitentraining Wmo  1 dag €  495

 Verdiepingstraining Begeleiding          1 dag €  570  

 Verdiepingstraining Beschermd wonen                 *    1 dag €  570

 Verdiepingstraining Complexe woonvoorzieningen                    5 dagen €  2.277  

 Verdiepingstraining Het pgb in de Wmo                                           1 dag €  495

 Verdiepingstraining Kinderen en de Wmo  2 dagen €  970  

 Verdiepingstraining Psychiatrische beperkingen  2 dagen €  970

 Verdiepingstraining Rolstoel en vervoersvoorzieningen   4 dagen €  2.160  

Actueel

* Een deel van de mensen met een psychiatrische aandoening heeft een beschermde woonvorm nodig. 
Het inventariseren/adviseren en bepalen van de toegang tot beschermd wonen is een taak voor gemeentes. 
Het betreft een kwetsbare doelgroep met de vraag of zij in staat zijn tot (ambulant) zelfstandig wonen. Op basis 
van welke afwegingen onderbouw je deze maatwerkvoorziening en wanneer zijn de mogelijkheden van ambulant 
wonen wel maatwerk? Volg nu de cursus Beschermd wonen!

** Soms zijn er speciale voorzieningen nodig om kinderen te laten participeren. Daarbij gaat het erom hen meer 
zelfredzaam te maken, de veiligheid van kinderen te waarborgen, kinderen te verzorgen, te vervoeren en om 
kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. De Wmo is verantwoordelijk voor het verstrekken van 
hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen voor thuiswonende kinderen. In de cursus Kinderen en de Wmo krijg je 
meer kennis over specifieke aandoeningen, de ontwikkeling van een kind met een aandoening en de behoefte
 aan hulpmiddelen en voorzieningen.

**

Fijn hoe de trainer 
handvatten aanreikt 
hoe je als consulent 
de regie kunt pakken.”  

Jeff rey 

‘‘
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Actueel

Mooie inhoudelijke opleiding die goed aansluit op de praktijk.
Aisha‘‘

‘‘

Ik zou niet weten wat er beter kan: interessante 
informatie, afwisselend, ruimte voor eigen inbreng, 
prettige locatie, ruim, licht; alleen maar pluspunten.

Mees 

‘‘ ‘‘

* Alle professionals in het sociaal domein hebben sinds 2022 een gezamenlijke beroepscode. Deze beroepscode 
geeft, samen met de wettelijke en vakinhoudelijke kaders, richting aan de handelingsruimte die je als (jeugd)-
professional hebt in het werken met inwoners. Maar hoe verhouden deze kaders zich tot de professionele 
autonomie en creativiteit die je als professional ook hebt? Bender neemt je in deze training mee in deze vraag en 
staat daarnaast stil bij de ethische dilemma’s die je tegenkomt in dit complexe werkveld. Voor de SKJ-geregistreerde 
professional geven we uiteraard aandacht aan het tuchtrecht en hoe de route van een klacht verloopt.

** Het persoonsgebonden budget in de Jeugdwet is volgens de één een instrument om zelf de zorg te kunnen 
organiseren en volgens de ander een instrument waarbij het toezicht vaak te wensen overlaat. Het is in de 
praktijk niet altijd duidelijk welke ondersteuning er met een persoonsgebonden budget wordt ingekocht. Waaraan 
ontbreekt het in de uitvoering van het toezicht als het gaat om het verstrekte persoonsgebonden budget? Dat en 
meer is waar je in deze training mee aan de slag gaat.

Jeugd SKJ-geaccrediteerd

  Startersopleiding Jeugdconsulent   10 dagen €  4.495  

 Actualiteitentraining Jeugdwet 1 dag €  520

 Verdiepingstraining Afbakening en samenwerking Jeugdwet/passend onderwijs          1 dag €  520  

 Verdiepingstraining Beroepscode en tuchtrecht                 *    2 dagdelen €  595

 Verdiepingstraining Complexe echtscheidingen- en omgangsproblematiek                   2 dagen  €  995  

 Verdiepingstraining Doelen en besluiten formuleren                                          1 dagdeel  alleen incompany

 Verdiepingstraining Het pgb in de Jeugdwet   1 dag €  495  

 Verdiepingstraining Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  1 dagdeel €  350

 Verdiepingstraining Praktijkprogramma SKJ  maatwerk    

 Verdiepingstraining Regievoering  1 dag €  520

 Verdiepingstraining Versterken van eigen kracht binnen het gezin   1 dag €  520  

 Verdiepingstraining Werken met (multi-)probleemgezinnen  2 dagen €  995

**
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Werk en inkomen (Participatiewet)
  Startersopleiding Klantmanager werk en inkomen   10 dagen €  4.495  

 Basisopleiding tot consulent Bbz 2004   2 dagen €  2.277

 Tempocursus Participatiewet         5 dagen €  2.673  

 Actualiteitentraining Participatiewet   1 dag €  495

 Training Nieuwe Wet inburgering Basis                   1 dag  €  495  

 Verdiepingstraining Nieuwe Wet inburgering Verdiepend                 * 1 dag €  495

 Verdiepingstraining Gespreksvaardigheden in de Participatiewet          2 dagen €  1.120  

 Basiscursus Maatregelen en boete Participatiewet   1 dag €  495

 Basiscursus Re-integratie in de Participatiewet                    1 dag  €  495  

 Basiscursus Terug- en invordering  2 dagen €  970

 Basiscursus Verhaal van bijstand          1 dag €  495  

 Basiscursus Bijzondere bijstand en toeslagen   1 dag €  495

 Basiscursus Cryptocurrency         1 dagdeel €  350  

 Basiscursus Debiteurenbeheer in het sociaal domein    1 dag €  495

 Verdiepingstraining Fiscale berekening van de bijstand                    3 dagen  € 1.426  

 Verdiepingstraining Integraal werken en doelgroepen    3 dagen € 1.426

 Basiscursus Loonstrookanalyse en de Belastingdienst          1 dag €  495  

 Verdiepingstraining Stress sensitieve dienstverlening  1 dag €  545

 **

Actueel

Actueel

Actueel

Actueel

*  Met de Nieuwe Wet inburgering is de regie over de inburgering van statushouders, gezinsmigranten en overige 
migranten teruggekeerd bij de gemeente. De wet heeft mede door de hoge mate van uitkeringsafhankelijkheid 
een zeer grote impact op de gehele gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Zowel professionals op het gebied van 
inkomen als op het gebied van werk krijgen ermee te maken. Deze training behandelt vanuit een praktijkgericht 
perspectief de inhoud van de nieuwe Wet inburgering 2022 en hoe deze zich verhoudt met andere wetten binnen 
het gemeentelijk sociaal domein. Hierdoor beschik je over alle benodigde kennis om het gemeentelijk beleid te 
kaderen en de nieuwe Wet inburgering 2022 uit te voeren.

**  Hoe houden we als gemeente zicht op inkomen, vermogen en vaststelling van aflossing bij inwoners in tijden 
van steeds verder gaande ‘digitalisering van ruilmiddelen’? En raken we door de ‘digitalisering van ruilmiddelen’ 
niet het zicht kwijt op deze middelen? Deze training biedt een kijkje in deze nog steeds groeiende financiële 
wereld. Na het volgende van de training ben je op de hoogte van de werking van cryptovaluta en de gevolgen 
ervan binnen het sociaal domein.

Stap voor stap werden we meegenomen in de wondere wereld van de crypto’s door een zeer 
deskundige trainer. We weten nu op welke omschrijvingen op bankafschriften we moeten 

letten, welke vragen we moeten stellen. Na de workshop heeft de trainer van Bender 
ons ook nog ondersteund bij het opstellen van onze handleiding. Echt top!

Mo 

‘‘ ‘‘
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Fijn als alles zo verhelderd 
wordt. Kan ik direct 
toepassen.” 

Maaike 

‘‘
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Schuldhulpverlening
  Startersopleiding Schuldhulpverlener  12 dagen €  5.346  

 Actualiteitentraining Schuldhulpverlening 1 dag €  495

 Verdiepingstraining Beslagvrije voet en VTLB         1 dag  €  495  

 Verdiepingstraining Communicatie met inwoners 
 bij vroegsignalering schulden     1 dag €  545

 Basiscursus Cryptocurrency                     1 dagdeel  €  350  

 Verdiepingstraining Schuldhulpverlening voor ondernemers                          8 dagen €  3.564

 Verdiepingstraining Stress sensitieve dienstverlening            1 dag €  545  

*

*De beslagvrije voet komt in het werk van een schuldhulpverlener dagelijks voor. Deze vormt tevens de basis van 
het vrij te laten bedrag, de berekening die van belang is om de afloscapaciteit van een schuldenaar vast te stellen. 
Sinds januari 2021 is de beslagvrije voet vereenvoudigd. In de praktijk zorgt dit nog voor de nodige vragen of 
opmerkingen. Wil jij meer kennis over de beslagvrije voet en de basis van het vrij te laten bedrag? Dan biedt deze 
training uitkomst. 

Hier kan ik wat mee. 
Zeer tevreden over de 
inhoud. Heeft me behoorlijk 
verder geholpen.” 

Sterre 

‘‘

Actueel

Actueel
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Hier kan ik wat mee. 
Zeer tevreden over de 
inhoud. Heeft me behoorlijk 
verder geholpen.” 

Sterre 

Integrale aanpak of werkveldoverstijgend
  Startersopleiding Integrale professional  8 dagen €  4.495 

 Verdiepingstraining Afbakening en toegang tot de Wlz                 * 1 dag €  495

 Verdiepingstraining Basiscursus bestuursrecht (Awb) en rechtsbescherming                                            
 in het sociaal domein 2 dagen €  970   

 Verdiepingstraining Beeldend communiceren in het sociaal domein 1 dagdeel €  350

 Training Introductie in de Jeugdwet 1 dag €  495   

 Training Introductie in de Participatiewet 1 dag €  495

 Training Introductie in de schuldhulpverlening 1 dag €  495   

 Training Introductie in de Wmo 1 dag €  495

 Next level-training voor senior professionals sociaal domein 2 dagen €  1.390   

 Verdiepingstraining Samenwerking en afbakening wetgeving  1 dag €  520

 Verdiepingstraining Werken met inwoners met een verstandelijke beperking 2 dagen €  970   

 Training Het beleidsproces en beleid maken en schrijven                              maatwerk     alleen incompany

 Training Beleid in de praktijk                                                                              maatwerk     alleen incompany   

*De overheid wil dat kinderen, volwassenen en ook ouderen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. De Wmo 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet bieden zorg en voorzieningen om dit mogelijk te 
maken. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die levenslang op intensieve zorg zijn aangewezen. 
Waar mogelijk gaat Wlz-zorg voor op zorg uit de Wmo, Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet. Ook mensen 
met een psychische stoornis hebben sinds januari 2021 toegang tot de Wlz. Het is vaak lastig om in te schatten 
wanneer iemand recht heeft op Wlz-zorg. In deze training gaan we daarmee aan de slag.

Actueel

Super enthousiaste en 
duidelijke docent. Ik weet 
nu veel beter hoe ik de 
situatie moet aanpakken. 
Klaar om de diepte in 
te gaan.” 

Joan

‘‘
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Ruimtelijk domein 

  Opleiding Adviseur ruimte  17 dagen €  7.574   

 Opleiding Adviseur milieu 17 dagen €  7.574

 Opleiding Adviseur duurzaamheid en energie        17 dagen €  7.574   

 Opleiding Adviseur vastgoed en grondzaken                 17 dagen €  7.574

 Opleiding Adviseur wonen en volkshuisvesting                   17 dagen €  7.574   

 Basistraining Omgevingswet                                        2 dagen €  970

 Basistraining Inleiding energietransitie  1 dagdeel €  350   

 Verdiepingstraining Wijkuitvoeringsplannen 1 dag €  495

 Verdiepingstraining De Omgevingswet Booster;                                                                             
 een maatwerktraject voor uw organisatie                                                          maatwerk    alleen incompany  

 Verdiepingstraining De Omgevingswet voor  
 medewerkers buiten het ruimtelijk domein     1 dagdeel €  350

 Verdiepingstraining De Omgevingswet in vogelvlucht        1 dag €  495   

 Verdiepingstraining De Omgevingswet voor BOA’s                 2 dagdelen €  700

 Verdiepingstraining Direct duidelijke taal voor juristen                  1 dag €  495   

 Verdiepingstraining Het omgevingsplan in de transitiefase 2023-2030 1 dag €  495

 Verdiepingstraining Grondzaken onder de Omgevingswet en de Nota grondbeleid      1 dag €  495   

Actueel
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Leuke training die een hoop 
goede inzichten heeft 
opgeleverd en een toolbox 
om mee aan de slag te gaan.” 

Taylor 

‘‘
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De hier en daar wat droge 
stof werd ontzettend leuk 
gebracht en ze zetten je 
goed aan het denken.”  

Pip 

‘‘
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De zorg  

  Opleiding Persoonsgerichte zorg (verzorgenden IG) 8 dagen €  3.564   

 Opleiding Coördinator persoonsgerichte zorg (verpleegkundigen niveau 4) 8 dagen €  3.564

 Opleiding Regisseur persoonsgerichte zorg (verpleegkundigen niveau 5/6)        8 dagen €  3.564   

 Verdiepingstraining Positieve gezondheid               1 dag €  495

 Verdiepingstraining Coachen en begeleiden in de zorg                  1 dag €  495   

Actueel
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Trainingen vaardigheden  
en persoonlijke ontwikkeling 
voor iedereen 
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‘‘De docenten brengen de materie op 
een energieke manier over. Onze 
medewerkers kunnen het geleerde 
direct in de praktijk toepassen en 
hebben er écht wat aan. Ben blij met 
hoe Bender mij ontzorgd heeft. Heeft 
onze organisatie veel opgeleverd. 
En veel tijd bespaard.” 

Claudia 

  Verdiepingstraining Cultuur sensitief werken  1 dag €  495   

 Verdiepingstraining Motiverende gespreksvoering  2 dagen € 1.020

 Verdiepingstraining Omgaan met weerstand        1 dag €  570   

 Verdiepingstraining Oplossingsgericht werken en denken              1 dag €  495

 Verdiepingstraining Training tot intervisiebegeleider                  5 dagen € 2.277   

 Workshop Diversiteit en inclusie              1 dagdeel €  350  
  

Actueel
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voor detachering, traineeships en opleidingen

Orteliuslaan 879
3528 BE Utrecht
(030) 76 70 016
bendergroep.nl 
academie@bendergroep.nl

Ga voor groei met de Bender Academie
Meer weten over ons aanbod? Of direct inschrijven voor een specifieke opleiding/training? 
Ga naar bendergroep.nl/academie. 
Trainingen kunnen op diverse locaties worden verzorgd. Voor webinars hebben we Studio
Bender (in ons Utrechtse hoofdkantoor) waar we met hoge kwaliteit beeld en geluid kunnen 
opnemen en uitzenden. 
Een off erte voor een incompany-training? Vraag het rechtstreeks aan een van onze 
accountmanagers, bel (030) 76 70 016 of mail naar academie@bendergroep.nl. 

Waar Bender is, zie je mensen verder komen
Bender zet zich in voor de publieke sector. Met detachering, traineeships en opleidingen. 
Voor het sociaal en ruimtelijk domein, de zorg en bedrijfsvoering. Voor mensen met een 
hulpvraag. Voor een betere en veiligere woonomgeving. Voor wat er maar speelt. Hiervoor 
zijn onze professionals elke dag actief. Met alle gewenste aandacht, kennis en kunde. Waar 
Bender is, daar zie je mensen verder komen. Zichzelf overtreff en. Omdat je bij Bender elke 
dag leert, wijzer wordt en je plezier in het werk ziet toenemen. Wil je daar meer over weten? 
Kijk dan op bendergroep.nl.

voor jou


