
 
Kennissessie Beleid & Management | online 
15.30 - 17.00 uur                                                              

Training Tozo, BBZ en Tonk | online
13.00 - 17.00 uur       

Training voorliggende voorzieningen | online
09.30 - 16.30 uur       

Intervisie bijeenkomst jeugdprofessionals| online
13.30 - 15.00 uur 

Kennissessie Leerplicht | online
15.30 - 17.00 uur             

Introductiedag Participatiewet | online
09.30 - 16.30 uur    

Training bijzondere bijstand | online
09.30 - 16.30 uur    

Training complexe echtscheidingen 1 | fysiek
09.30 - 12.30 uur        

Training belastingen | fysiek
09.30 - 16.30 uur        

Kennissessie Beleid & Management | online
15.00 - 17.30 uur      

Trainingen complexe echtscheidingen 2 & 3 | fysiek
09.30 - 16.30 uur   

Introductiedag Schuldhulpverlening | online
09.30 - 16.30 uur        

Intervisiebijeenkomst jeugdprofessionals | online
13.30 uur - 15.00 uur 

Training Fraude Awarness | fysiek
13.00 uur - 17.00 uur

Introductiedag WMO/jeugd | online
13.00 uur - 17.00 uur
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Kennissessie Leerplicht | online
15.30 - 17.00 uur       

Kennissessie Beleid & Management | online
15.30 - 17.00 uur        

Masterclass WMO 
09.30 - 16.30 uur    

Intervisiebijeenkomst jeugdprofessionals | online
13.30 - 15.00 uur  

Training Nieuwe wet inburgering
13.00 - 17.00 uur

Training communiceren met een psychische stoornis
09.30 uur - 16.30 uur   

Training reintegratie ‘‘het instrumentarium  
en de meest recente wijzigingen’’
13.00 - 17.00 uur       

Kennissessie Leerplicht | online
15.30 - 17.00 uur       

Vaardigheidstraining Veilig op huisbezoek | fysiek
09.00 - 17.00 uur   

Intervisiebijeenkomst jeugdprofessionals | online
13.30 - 15.00 uur  

Kennissessie Beleid & Management | online
15.30 - 17.00 uur        
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Investeren in elkaar
Aanvullende informatie

Training complexe echtscheidingen
De training is bestemd voor professionals die 
dagelijks te maken hebben met kinderen van  
gescheiden ouders. Jullie voeren soms  
gesprekken met deze ouders en dit kunnen  
lastige gesprekken zijn. Helemaal wanneer  
je te maken hebt met tegenstelde belangen,  
behoeftes of meningen.

In deze training leer je o.a.: 
• Reflecteren op eigen normen en waarden  

rond het thema (echt)scheiding, 
• Inzicht in het effect van loyaliteit, 
• Leidinggeven aan een gesprek met 

tegenstellingen, 
• Neutraliteit bewaken, 
• Hoe je meervoudig partijdig kunt zijn en 
• Een kind centraal stellen in een gesprek.

 > Datum: woensdag 12 mei deel 1 en woensdag 
26 mei deel 2 & 3 (fysiek) 

Veilig op huisbezoek
De training gaat over het kennen en leren 
inschatten van agressie risico’s bij huisbezoek  
en het omgaan met emotie. 

In deze training leer je o.a.:
• Kennen en kunnen inschatten van  

risicofactoren huisbezoek, 
• Hoe het stressmechanisme werkt, 
• Omgaan met emoties van jezelf en anderen, 
• Het gedrag van de ander te de-escaleren en 

ombuigen en het tijdig begrenzen van gedrag.

 > Datum: Woensdag 17 november 2021 (fysiek)

Training Tozo, Bbz en Tonk
Het coronavirus raakt veel mensen en heeft 
hierom verschillende maatregelen genomen.  
Wat die maatregelen zijn en wat ze inhouden  
leer je tijdens deze training. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens  
deze training zijn:
• Tozo

 - Wetgeving en verschillen tussen Tozo (1,2,3 en 4), 
 - Ondernemingsvormen, 
 - Hoe bereken je het inkomen van de 
verschillende typen ondernemers?

 - Voorbeelden berekening inkomen binnen 
BV-structuur, 

 - Hoe beoordeel je een kredietaanvraag bij de Tozo
 - Wie laat je een akte tekenen bij een VOF, BV, etc.

• Bbz
 - Regelgeving BBZ,
 - Doel van het Bbz,
 - Doelgroepen en producten, 
 - Wanneer komt iemand in aanmerking voor 
het Bbz en hoe ziet een aanvraagtraject eruit.

• Tonk
 - Stand van zaken

 > Datum: donderdag 25 februari 2021 (online)

 



Training voorliggende voorzieningen
Een voorliggende voorziening is een inkomens-
mogelijkheid voordat een bijstandsuitkering 
wordt verstrekt. Dit betreft echter een wirwar 
van vragen en mogelijkheden, waar je als 
professional goed van op de hoogte dient te zijn. 
Met deze training ben je snel op de hoogte van 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
voorliggende voorzieningen. 

Na afloop van deze training ken je de 
voorliggende voorzieningen en weet je in welke 
situaties deze voorzieningen een rol spelen en 
wanneer ze ingezet kunnen worden.

 > Datum: Donderdag 25 maart 2021 (online)
 
Training bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand is niet alleen zeer divers, 
maar ook bijzonder complex. Complex aan 
wettelijke regels, voorliggende voorzieningen, 
gemeentelijke regelgeving, buitenwettelijk 
begunstigend beleid, draagkracht etc.  

De vraag is; “hoe pas je al die regels op een juiste 
wijze toe om tot het goede antwoord te komen? “
Datum: Donderdag 22 april 2021 (online) 
 
Introductiedag Participatiewet 
De Participatiewet (Pw) is het vangnet van 
de sociale zekerheid. Omdat het een laatste 
redmiddel is, zijn er aan deze wet veel 
voorwaarden verbonden. Voordat iemand 
recht op bijstand heeft moeten er veel zaken 
onderzocht en uitgesloten worden. Binnen de 
uitvoering van de Pw heeft de gemeente een 
grote mate van beleidsvrijheid, maar de wet kent 
ook een heel duidelijk kader. 

Omdat gemeenten volledige financiële 
verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering 
van de Pw, is het belangrijk dat de wet goed 
wordt uitgevoerd. Deze introductiedag vormt een 
inleiding in de Pw en de aanverwante wet- en 
regelgeving.

Deze cursus start met een korte schets van de 
totstandkoming van de Pw, de beginselen die 
eraan ten grondslag liggen en het doel en de 
reikwijdte van de wet. Vervolgens wordt ingegaan 
op de vraag welke positie de Pw inneemt op de 
sociale zekerheidskaart.

Aan de orde komen:
• Uitgangspunten en kernbegrippen van de wet
• Wie heeft onder welke voorwaarden recht op 
bijstand 
• Inkomen en vermogen in de Participatiewet
• Verschillende vormen van bijstand
• Re-integratiemogelijkheden 
• Inlichtingenplicht en handhaving 
Datum: vrijdag 23 april (online)

Trainingen belastingen 
Belastingen en fiscale aspecten zijn van invloed 
op (de hoogte van) de uitkering. Klanten hebben 
ook aanspraken op fiscale tegemoetkomingen. 
Dit is een zeer praktijkgerichte cursusdag die 
alle aspecten die relevant zijn raakt voor de 
administratief medewerker en consulent. 
In deze training worden alle facetten van de 
Bijstand en belastingen behandeld.  

Onderwerpen zijn o.a.:
• Voorlopige aanslagen, 
• Definitieve aanslagen en het korten van 

heffingskortingen op een 
• Bijstandsuitkering en de nieuwe ontwikkelingen.

 >  Datum: Donderdag 20 mei 2021 (fysiek)

Introductiedag Schuldhulpverlening
Er zijn steeds meer mensen met problematische 
schulden en het vakgebied integrale 
schuldhulpverlening wordt – mede door de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening – steeds 
belangrijker. Er is hierdoor een toenemende vraag 
naar medewerkers binnen de schuldhulpverlening 
(ook wel schulddienstverlening genoemd). 



De primaire verantwoordelijkheid voor de 
ondersteuning van mensen met schulden ligt bij 
de gemeenten. 

Deze cursus begint met een korte schets 
van de geschiedenis en ontwikkeling van de 
schuldhulpverlening. Vervolgens wordt ingegaan 
op de vraag welke positie de schuldhulpverlening 
inneemt op de sociale zekerheidskaart, waarna 
we op hoofdlijnen de inhoudelijke aspecten 
behandelen.  

In dit kader komen onder andere de volgende 
onderwerpen aan de orde:
• Verkenning Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs) 
o Begrippen 
o Instrumenten 
o Bevoegdheden 
o Gedragscode schuldhulpverlening 
o NEN 8048

• De oorzaken van problematische schulden
• De verschillende doelgroepen
• Schuldhulpverleningstraject
• Relatie met schuldeisers
• Wettelijke schuldsanering personen; Wsnp
• Vindplaatsen informatie schuldhulpverlening

 >  Datum: Vrijdag 28 mei 2021 (online)

Training fraudealertheid; effective awareness
Bijstandsaanvragen en het toetsen van de recht-
matigheid van uitkeringen vragen om alertheid op 
fraudesignalen. Het is belangrijk deze signalen in 
een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en 
hier op een juiste wijze op te anticiperen.

In deze training komt het volgende aan bod:
• Rol van preventie binnen het 

handhavingsproces,
• Juridisch kader,
• Fraudegevoelige elementen in de wetgeving, 

fraudesignalen en fraudealertheid,
• Herkenning van signalen,
• Inzet van social media (bij preventie),
• Type signalen, wat beweegt de fraudeur 

(motieven achter fraude),
• Omgaan met signalen, 
• Voorbereiding op confrontatie belanghebbende, 
• Communicatie met belanghebbende,
• Waarheidsbevinding,
• Bestuursrechtelijke bewijsmiddelen,
• Verslaglegging en communicatie/juridische
• Rapporteren en actuele jurisprudentie.

 > Datum: donderdag 17 juni 2021 (fysiek)
 
Introductiedag Wmo/Jeugdwet 
De Wet maatschappelijke ondersteuning is een 
raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet 
voorzieningen gehandicapten en delen van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. 
De Wmo heeft een lokaal karakter. De gemeente 
heeft in de Wmo een centrale regierol. Deze wet 
heeft daardoor niet alleen consequenties voor 
degenen die de wet direct uitvoeren, maar is 
gemeentebreed voelbaar. Ook medewerkers die 
de wet niet direct uitvoeren moeten daarom op 
de hoogte zijn van de inhoud en reikwijdte van de 
Wmo. Dit geldt des te meer vanuit de integrale 
benadering die de Wmo sinds 1 januari 2015 
voorstaat (de Wmo 2015).

In 2015 is ook de Jeugdwet (JW) van kracht 
geworden en sindsdien zijn gemeenten 
gedeeltelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 
In deze cursusdag leer je de uitgangspunten en 
kaders beide wetten. Tijdens de cursus komen de 
onderstaande onderwerpen aan de orde:

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
• Uitgangspunten en kernbegrippen van de wet 
Wmo 2015
• Wmo-terminologie
• De ‘kanteling’ in het kader van de Wmo
• De hoofdtaken van de gemeente
• De relatie met andere wetten
• Zelfredzaamheid en participatie
• Compensatieplicht
• Keuze tussen maatwerk en persoonsgebonden 
budget



• Melding, onderzoek (het gesprek) en aanvraag
• Werkwijze sociaal wijkteam

Jeugdwet
• Uitgangspunten en kernbegrippen van de wet
• De toegangsmogelijkheden voor de Jeugdwet
• Vormen van Jeugdhulp
• Relevante partijen in de Jeugdhulp
• Jeugdbescherming vanuit vrijwillig en 
gedwongen kader
• Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen

 > Datum: vrijdag 25 juni 2021 (online)

Training nieuwe wet inburgering 
De gemeente krijgt de regie terug op inburgering. 
Wat betekent dit voor jullie in het werk?

Hoofdlijnen programma:
• De nieuwe Wet Inburgering/wet- en regelgeving,
• Invoering brede oriëntatie en intake, een 

Persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP;
• Uitvoering, met wie, met welke instrumenten en 

wat moet er in het PIP, 
• Financiele ontzorging en hoe kan dat worden 

vormgegeven.
• Taalroute. De overgang van het oude naar het 

nieuwe stelsel.
• Regierol gemeenten en hoe geef je deze vorm?

 > Datum: Donderdag 23 september 2021 (online)

Training reintegratie ‘‘het instrumentarium  
en de meest recente wijzigingen’’
Tijdens deze training bespreken we het 
instrumentarium van de Participatiewet en de 
actuele ontwikkelingen. Er is ook volop ruimte 
om ervaringen uit te wisselen en casussen te 
bespreken.

1. Het instrumentarium en de wijzigingen
• De banenafspraak en quotumregeling
• De Loonkostensubsidie
• Beschut werk
• Jobcoaching

• De No-Risk polis
• Werkgeversdienstverlening en het WSP
• De klassieke doelgroep

2. Gemeentelijke beleidskeuzes en budgetten
• Samenstelling van de gemeentelijke 

doelgroepen
• Klassieke bestand en de nieuwe doelgroepen
• Hoe staat het met de middelen en de keuzes 

voor inzetten hiervan? Waar zetten we op in?
• Gevolgen voor de uitvoering; generalisten of 

specialisten?
• Gemeente meer in de regierol?  

Zelforganisaties en Sociale ondernemingen  
als maatschappelijke uitvoeringspartners?

3. De ontwikkelingen
• Het breed offensief en de wetswijzigingen
• Simpel switchen in de participatieketen
• Verplichte tegenprestatie? Hoe heet is die 

soep? Hoe gaan we dat regelen?
• De bijstandsexperimenten; welke lessen 

kunnen we eruit leren?

4. De praktijkervaringen
• Interactieve uitwisseling van opgedane 

ervaringen
• Waar lopen we tegenaan in de alledaagse re-

integratiepraktijk, met welke vraag zitten we?
• Delen van goede voorbeelden 

 > Datum: Dinsdag 9 november 2021 (online)

Communiceren met een psychische stoornis
Dit is een training waarbij er niet per definitie 
uitgegaan wordt van een bestaande diagnose, 
maar er juist wordt gekeken naar het gedrag  
van de klant in de praktijk. 

Hierbij krijgen jullie handvatten om gericht en 
op maat te leren omgaan met de verschillende 
problematieken van klanten. Je leert middels 
heldere voorbeelden de problematiek te 
signaleren. Ook leer je de gesprekstechnieken  
in te zetten per problematiek. 

www.daan.eu



Daarnaast leer je om te kijken naar de 
mogelijkheden van de problematiek en 
tegelijkertijd bewust te blijven van de uitdagingen 
per stoornis.

Tijdens de training bestaat o.a. uit de volgende 
onderwerpen:
• Het signaleren van de gedragskenmerken  

bij de verschillende problematieken
• In gesprek kunnen anticiperen op deze 

gedragskenmerken.
• De situatie zo veilig mogelijk houden  

voor de werknemer & de klant.
• Bewustwording: “Wat kan ik wél met  

deze klanten?”

Intervisie voor Jeugdprofessionals - SKJ- 
geregistreerd-
Voor onze jeugdprofessionals organiseren  
wij 2 tot 4 intervisie momenten. 

 > De datum volgt...

Masterclass WMO (Q3)
Een boeiende masterclass onder leiding van  
de bestuursrechter: nieuwe ontwikkelingen  
en casuïstiek, de actuele Wmo-praktijk. 
Tijdens deze dag is er o.a. 
• Aandacht voor de meldings- en 

aanvraagprocedure;
• Aandacht voor handhaving en voorkoming  

van oneigenlijk gebruik en misbruik. 
• Aandacht voor de vraag; waarom gaan 

aanvragen Wmo -ondanks de uitstekende 
bedoelingen van de gemeente- bij de 
bestuursrechter toch vaak de mist in?

 > Donderdag 9 september 2021 
 
(Opfris)cursus indiceren WRV/HHb (Q3)
Info en datum over deze cursus volgt z.s.m.
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