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De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen leiden tot een steeds veranderende aanpak. Het uitgangspunt 

van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht van jeugdige en gezin. Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. Vanaf dan zijn gemeenten verantwoordelijk 

voor de hulp en ondersteuning van jeugdigen. Daar hoort ook de ondersteuning bij van ouders bij het opvoeden. Gemeenten zijn verantwoordelijk dat op tijd de juiste 

hulp wordt ingezet. Veel gemeenten werken vanuit zogenaamde wijkteams.  

Consulent Jeugd

Als Consulent Jeugd leg je huisbezoeken af en voer je keukentafel gesprekken met 

jeugdigen en ouders die hulp of ondersteuning vragen. Je maakt met jeugdige en 

ouders een ondersteuningsplan en stelt beschik kingen op. Je kijkt integraal, en werkt 

samen met Wmo consulenten en consulenten Werk en Inkomen. Je coördineert de 

uitvoering van het hulp plan, en kijkt ook met het gezin of er tussentijdse aanpassingen 

nodig zijn. Je verwerkt de besluiten in rapportages en beschikkingen. Tevens ben je de 

contactpersoon richting samen werkings partners en andere externe partijen.

Duur

De opleiding bestaat uit een theoretisch deel van 16 dagen verdeeld over vier weken, 

en aansluitend een stage van zes 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 Jeugd

1. Het Nederlands rechtsstelsel, de gemeente en de Algemene wet 

bestuursrecht

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 

gemeentelijke afdeling Jeugdhulp/Welzijn, de beleidsvrijheid en het takenpakket 

van de Consulent Jeugd. De Algemene wet bestuursrecht is de basis voor al het 

bestuurlijk handelen. De voor de Consulent Jeugd belangrijke onderdelen worden 

in deze module nader besproken.

2. De Jeugdwet 

Deze module behandelt het wettelijk kader van de Jeugdwet en het gemeentelijk beleid.
  De jeugdhulpplicht
  De wettelijke eisen aan jeugdhulpverlening
  Het kwaliteitskader jeugd
  De resultaatverplichting
  De gemeentelijke verantwoordelijkheden
  Soorten voorzieningen
  De rechtspositie van jeugdigen en hun ouders
  Vrijwillige hulpverlening versus het gedwongen kader

3. Gemeentelijk Jeugdhulpbeleid 

De Jeugdwet geeft gemeenten veel beleidsvrijheid. Daardoor zijn er tussen 

gemeenten verschillen in de aanpak en organisatie van jeugdhulp. Deze module 

besteedt aandacht aan o.m.: 
  De toegang tot jeugdhulp
  Sociale wijkteams, jeugdteams en klant contact centrum (KCC)
  De opbouw van het jeugdstelsel, en het functioneel model Jeugd
  Samenwerking met onderwijs, en wijkpartners
  De jeugdbescherming, en jeugd reclassering
  De rol van het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)
  De regionale en landelijke jeugdhulp voorzieningen

4. Jeugd- en opvoed problematiek 

De Consulent Jeugd komt met specifi eke jeugd- en opvoed problemen in 

aanraking. Om welke problemen kan dat gaan? En wat kan de Consulent Jeugd 

dan doen? Deze module besteedt aandacht aan o.m.:
  Casemanagement, opvoedondersteuning, en hulpverlening
  De kwaliteits- en registratie eisen voor jeugdhulp
  Veiligheid en het gebruik van meldcodes 
  Probleemjongeren

5. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

In deze module wordt uitgebreid aandacht besteed aan het wettelijk kader van de 

Wmo en het gemeentelijk beleid. 
  Wettelijke taken en de verschillende doelgroepen
  Zelfredzaamheid, ziektebeelden en het medisch advies

  Resultaatverplichting
  Algemene- en maatwerkvoorzieningen
  Woon- en vervoersvoorzieningen
  Persoonsgebonden budget, trekkingsrecht (SVB)

6. Afbakening Wlz, Zvw, Wmo en JW 

De Algemene wet bijzondere ziekenkosten die in onder delen opgegaan is 

in onder andere de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning. Al deze veranderingen hebben tot doel om de 

zorg in Nederland duurzaam te verbeteren en betaalbaar te houden. Hierdoor 

krijgen kwetsbare mensen in de toekomst ook de passende zorg die zij nodig 

hebben, aldus de regering. Tijdens het college staan we stil bij de afbakening van 

de Wlz-Wmo-Zvw-JW.

7. Participatiewet

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in 

hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een 

andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen 

totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt 

werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. Bij veel gemeenten worden vanuit 

de Participatiewet mensen met een minimum inkomen fi nancieel ondersteund. Het 

kan dan gaan om een 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. In deze module wordt op hoofdlijnen 

de Participatiewet behandeld. 

8. Communicatievaardigheden 

De Consulent Jeugd voert veel gesprekken met jeugdigen en ouders. Belangrijk is 

de eigen kracht van jeugdige en ouders: wat kan het gezin of de jeugdige zelf doen 

om het probleem te verminderen of welllicht op te lossen?

In deze module worden de elementaire gesprekstechnieken bijgebracht.
  Vraagverheldering, welke vraag stelt het gezin of de jeugdige nu eigenlijk
  Hoe kan je het gezin of jeugdige sturen en wat zijn de voor- en nadelen hiervan
  Hoe ga je om met ja-maar gevoelens bij het gezin of de jeugdige?

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

9. Zelfstudie en eindtoets

Naast de opleidingsdagen verricht je zelfstudie en maakt je huiswerkopdrachten 

die door de docent worden besproken. Daarbij word je zoveel mogelijk indivi dueel 

begeleid. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een eindtoets. 

10. 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 wetteksten. 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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