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

steeds veranderende aanpak. Het sluitstuk van de sociale zekerheid is de Participatiewet. De regering wil met de 

Participatiewet zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan het werk helpen. Wie niet werkt heeft 

mogelijk recht op een bijstandsuitkering. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wet. 

Consulent Werk en Inkomen

Als Consulent Werk en Inkomen bij de gemeente heb je een 
gevarieerde baan. Jouw taken bestaan onder andere uit het 
afhandelen van aanvragen op grond van de Participatiewet. Een 
gedegen kennis van de Participatiewet en relevante wetten is 
een must. Je controleert of cliënten zich aan de verplichtingen 
houden, je voert gesprekken met cliënten en je signaleert nood-
zakelijke trajecten zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening, korte 
scholing of behandeling. Je houdt een telefonisch en/of inloop-
spreekuur. De opleiding Consulent Werk en Inkomen leert je 
alle facetten van het werk van de Consulent Werk en Inkomen. 

Duur 

De opleiding bestaat uit twee delen: een theoretisch gedeelte van 
15 dagen verdeeld over vier 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 Consulent 

Werk en Inkomen

1. Het Nederlandse rechtsstelsel en de gemeente 

In deze module worden de hoofdlijnen van het Nederlandse 
rechtsstelsel 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 gemeen-
telijke afdeling Werk & Inkomen, de beleidsvrijheid en 
het takenpakket van de Consulent Werk en Inkomen. 

2. De Participatiewet 

In deze module worden de volgende onderwerpen 
behandeld: 
 Rechtmatigheid in de Participatiewet vanuit het 

wettelijk kader gezien, de personenkring, domicilie 
en vorm van bijstand. 

 De verschillende normen in de bijstand en de 
gezamenlijke huishouding. 

 De middelentoets, wat zijn inkomsten en wat is vermogen. 
 Er wordt aandacht besteed aan het belastingstelsel, 

heffi ngskortingen en toeslagen. Wat wordt verstaan 
onder hoogwaardig handhaven, hoe ziet het 
afstemmingsbeleid eruit. 

 Doelmatigheid (arbeids- en re-integratieverplichtingen) 
in de Participatiewet.

3. Voorliggende voorzieningen

De Participatiewet is het sluitstuk van de sociale zekerheid. 
Dit betekent dat er tal van voorliggende voorzieningen 
van toepassing kunnen zijn. In deze module worden de 
meest relevante voorliggende voorzieningen besproken 
die uitgevoerd worden door het UWV (WW, WIA, ZW en 
TW) en SVB (AOW, Akw en Anw).

4. De Algemene wet bestuursrecht, rapportages en 

beschikkingen 

De Algemene wet bestuursrecht is de basis voor al het 
bestuurlijk handelen. De voor de Consulent Werk en Inkomen 
belangrijke onderdelen in het kader van rapporteren en 
beschikken, worden in deze module nader besproken. 

5. Fraude 

De Consulent Werk en Inkomen moet alert zijn op 
mogelijke fraudesignalen. Uitkeringsgerechtigden kunnen 
met informatie en gegevens de situatie anders doen 
voorstellen. Welke gegevens heeft de Consulent Werk en 
Inkomen ter beschikking, waar moet op gelet worden? 

6. Communicatievaardigheden

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 maakt je 
huiswerkopdrachten 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 cursus-
dag uitgereikt en bestaat onder andere uit een uitgebreide 
cursus map en een wettenbundel (Participatiewet en Algemene 
wet bestuursrecht). Daarnaast ontvang je een usb-stick met 
aanvullend studiemateriaal.

Uitdagende vacatures

Intensieve persoonlijke begeleiding

Professionele carrièrecoaching

Volop ruimte voor ontwikkeling

Inspirerende netwerkbijeenkomsten
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