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De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen leiden tot een steeds verander ende 

aanpak. Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen meedoet in de maatschappij. 

Op 1 januari 2015 is de Wmo gewijzigd. Zo is de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo overgeheveld en is de zelfredzaamheid 

van de burger en zijn/haar sociale omgeving een belangrijk uitgangspunt geworden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een 

goede uitvoering van de wet. 

Wmo consulent

Als Wmo consulent bij de gemeente heb je een gevarieerde baan. 

Jouw taken bestaan onder andere uit het afhandelen van aanvragen 

op grond van de Wmo. Je onderzoekt de aanvraag op rechtmatigheid 

en stelt een indicatie ten behoeve van de besluitvorming. Een zorg-

vuldige indicatiestelling draagt bovendien bij aan een effi ciënte inzet 

van middelen. Als Wmo consulent leg je huisbezoeken af en voert keuken-

tafelgesprekken ter beoordeling van de aanvraag. Naast wets technische 

kennis zijn vaardig heden als vraagverheldering een must. Verder stel 

je rapportages en beschikkingen op en werk je soms nauw samen met 

externe partijen in het streven naar een integrale benadering van de 

burger binnen het sociale domein. Je geeft opdrachten aan leveranciers 

van Wmo diensten en voorzieningen en je verzorgt het telefonisch of 

inloopspreekuur. De opleiding Wmo consulent leert je alle facetten van 

het werk van de Wmo consulent.

Duur 

De opleiding bestaat uit twee delen: een theoretisch gedeelte van ruim 

12 dagen verdeeld over drie weken en aansluitend een stage periode 

van zeven weken. Vanaf de start van de opleiding ben je als Trainee in 

dienst bij YER. Na het succesvol afronden van de opleiding krijg je een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een marktconform salaris. 

Uit welke onderdelen bestaat de opleiding Wmo consulent

1. Het Nederlandse rechtsstelsel en de gemeente

In deze module worden de hoofdlijnen van het Nederlandse rechts-

stelsel besproken. Hoe is de overheid in algemene zin georganiseerd 

en wat is de plaats van de gemeentelijke overheid. Tot slot wordt 

gefocust op de rol van de gemeentelijke afdeling Wmo/Welzijn, 

de beleidsvrijheid en het takenpakket van de Wmo Consulent.

2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

In deze module wordt uitgebreid aandacht besteed aan 

het wettelijk kader van de Wmo en het gemeentelijk beleid. 
 Welke taken heeft de gemeente op grond van de Wmo, de 

reikwijdte en de verschillende doelgroepen. 
 Zelfredzaamheid, ziektebeelden en het medisch advies. 
 De resultaatverplichting van de gemeente. 
 Algemene en maatwerkvoorzieningen. 
 Woon- en vervoersvoorzieningen. 
 Het Persoonsgebonden budget, trekkingsrecht en de Sociale 

Verzekeringsbank.

3. Begeleiding in de Wmo en de Jeugdwet

In deze module wordt stilgestaan bij de uit de AWBZ 

gedecentraliseerde zorgfunctie begeleiding en de nieuwe 

gemeentelijke taken vanuit de nieuwe Jeugdwet. 

4. Algemene wet bestuursrecht, plan van aanpak en beschikkingen 

De Algemene wet bestuursrecht is de basis voor al het bestuurlijk 

handelen. De voor de Wmo consulent belangrijke onderdelen in 

het kader van rapporteren en beschikken worden in deze module 

nader besproken. 

5. Wlz, Zvw en Inkomensondersteunende maatregelen

In deze module wordt de afbakening met andere wetten, zoals 

de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

behandeld. Bij veel gemeenten worden vanuit de Participatiewet 

mensen met een minimum inkomen fi nancieel ondersteund. Het 

kan dan gaan om de verschuldigde eigen bijdrage, maar ook om 

de individuele inkomensvoorziening. Daarnaast verstrekken veel 

gemeenten bijzondere bijstand voor bepaalde medische kosten 

en bieden de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve 

aanvullende zorgverzekering. 

6. Communicatie 

Als Wmo consulent voer je veel keukentafelgesprekken. Belangrijk 

onderdeel van de Wmo is de zelfredzaamheid van de burger. In deze 

module worden de elementaire gesprekstechnieken bijgebracht. 
 Vraagverheldering, welke vraag stelt de burger nu eigenlijk. 
 Hoe kan je de burger sturen en wat zijn de voor- en nadelen hiervan. 
 Hoe ga je om met ja-maar gevoelens bij de burger? 
 Het leren denken en handelen vanuit de ‘kanteling’ (van claim- en 

aanbodgericht naar vraag en resultaatgericht werken).
In deze module wordt geoefend aan de hand van de volgorde van 
een Wmo-maatwerkvoorziening vanaf de melding, het keuken-
tafel gesprek tot de afhandeling van de Wmo-aanvraag. 

Hoe komt het dat sommige mensen iets kunnen zeggen en dat 
iedereen hem/haar vrijwel meteen gelooft? Sommige mensen 
hebben kennelijk een hoog ‘waarheidsgehalte’ als zij spreken. Een 
ander kan net een iets te brutale opmerking maken die toch goed 
bedoeld overkomt. Komt dat door die twinkelogen of die iets te 
guitige lach? In deze module leer je:

 Het vergroten van lichaamsbewustzijn.
 Meer inzicht krijgen in hoe je overkomt.
 Je eigen stijl van spreken herkennen en het leren van andere 

spreekstijlen.
 Je motivatie als je spreekt; overtuigend presenteren.

7. Zelfstudie en eindtoets

Naast de opleidingsdagen verricht je zelfstudie en maak je 
huiswerk opdrachten die door de docent worden besproken. 
Daarbij word je zoveel mogelijk individueel begeleid. Het 
theoretische gedeelte wordt afgesloten met een eindtoets. 

8. Stage 

Na een succesvolle afronding van het theoretische gedeelte ga 
je de praktijk in. YER biedt jou een gevarieerde stageplek aan bij 
een gemeente. Gedurende de stageperiode kan je rekenen op 
begeleiding en ondersteuning.

Docenten

De docenten beschikken over ruime ervaring in het verzorgen van 

cursussen en trainingen voor overheidsinstellingen en eigen personeel. 

Materiaal

Het materiaal voor de opleiding wordt op de eerste cursusdag uitgereikt 

en bestaat onder andere uit een uitgebreide cursusmap en een wetten-

bundel (Wet maatschappelijke ondersteuning, uitvoerings besluit en 

uit voerings regeling). Daarnaast ontvang je een usb-stick met aanvullend 

studiemateriaal.
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