e-learning
TopStad Maiflex Academie
voor het Sociaal Domein

(totaal 19 modules)

Introductie
Inkomensconsulent
Werken binnen een sociale dienst vereist een goede (basis)kennis van wet- en
regelgeving. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Denk alleen al
aan de Participatiewet. Om uitvoerende taken binnen de sociale dienst (of afdeling
Werk en Inkomen) adequaat uit te voeren én tijdig te kunnen inspelen op
veranderingen, biedt deze basisopleiding een ideale start voor een succesvolle
carrière bij de gemeentelijke overheid. Uiteraard loopt de Participatiewet als rode
draad door de opleiding heen. U bent dan ook volledig op de hoogte van alle
wijzigingen binnen het sociaal domein.
De Participatiewet wordt in de basismodule behandeld. Na het volgen van de module
Voorliggende Voorzieningen Inkomensconsulent heb je kennis van diverse wetten en
regelgeving in de sociale zekerheid. Alle modules zijn ook afzonderlijk van elkaar te
volgen. Vervolgens komt Suwinet aan de orde als systeemkennis
Doelgroep
Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij een sociale dienst of een andere instantie in de
sociale zekerheid en je staat in direct contact met je klanten.
Resultaat
Na het volgen van deze opleiding beschikt u over actuele- en praktijkgerichte kennis
van de Participatiewet en bent u startklaar om het recht op een uitkering te bepalen.
U kunt uw onderzoek in een rapport verwerken en het besluit in een beschikking aan
de burger kenbaar te maken.
Na het volgen van de Basisopleiding Inkomensconsulent kunt u:
Het recht op een uitkering bepalen
De hoogte van het recht vaststellen
Aanvragen en onderzoeken van eenvoudig en gemiddeld niveau afhandelen
Aanvragen om bijzondere bijstand en minimabeleid afhandelen
De aan de bijstand verbonden verplichtingen gericht toepassen
Heeft u kennis van de gevolgen van niet-nakomen van verplichtingen,
armoedebeleid, re-integratie en rechtsbescherming.

Deelnemers
Deze basisopleiding is bedoeld voor (aankomend) inkomensconsulenten of
klantmanagers sociale zaken, Werk & Inkomen, zij-instromers, medewerkers. Ook
voor medewerkers die hun kennis op dit gebied willen verbreden, biedt deze
opleiding nieuwe inzichten. Aan deelname zijn geen specifieke voorwaarden
verbonden. Wel gaat de opleiding uit van een minimaal havo/mbo+ instroomniveau.
Programma
De Basisopleiding Inkomensconsulent is modulair opgebouwd. Daardoor kunt u één
of meerdere modules volgen. Naast rechtskennis worden vakinhoudelijk de
Participatiewet en Voorliggende voorzieningen uitvoerig behandeld.

Inkomensconsulent bestaat uit
3 onderdelen
BASIS LEERLIJN: PARTICIPATIEWET (totaal 14 modules)
•
•

Introductie leerlijn Participatiewet (1 module)
Module 1
Introductie leerlijn Participatiewet

•

Inleiding op de Participatiewet (3 modules)
Module 1 Achtergrond, doelstellingen en
grondbeginselen
Module 2 Begrippen
Module 3 Kring van rechthebbenden

•

Aanvraag en bijstand (2 modules)
Module 1 Melding en aanvraag
Module 2 Algemene bijstand

•

Inkomen en vermogen (2 modules)
Module 1 Melding en aanvraag
Module 2 Algemene bijstand

•

Bijzondere bijstand en re-integratie (2 modules)
Module 1 Noodzaak en criteria
Module 2 Ondersteuning en participatie

•

Plichten, afstemming en handhaving (4 modules)
Module 1 Arbeidsplichten
Module 2 Overige plichten
Module 3 Maatregelen en boetes
Module 4 Terugbetaling

SYSTEEMMODULE:
SUWINET (1 module)
(deze onderdeel valt tevens onder algemene cursussen)
Module 1 Suwinet
VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN (4 modules)
(deze onderdeel valt tevens onder algemene cursussen)
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

Relatie met de Participatiewet
Inkomen bij ziekte of handicap
Inkomen bij werkloosheid
Inkomen bij ouderdom, overlijden, kinderen en studie

•

•

•

•
•
•

Participatiewet
(totaal 14 modules)

Introductie leerlijn
Participatiewet
1 module

Introductie leerlijn Participatiewet
1 module

0 kennistoetsen

hbo

"Werk gaat boven uitkering’’. Dit is een van de uitgangspunten in de
Participatiewet, het sluitstuk van het sociale zekerheidsstelsel. De opvolger van het
oude stelsel van Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong
heeft als uitgangspunt dat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving.
Maar hoe bewerkstellig je dat?
In deze basiscursus leer je hoe dit alles is uitgewerkt in de Participatiewet en hoe je
dit kunt toepassen. Deze module geeft een introductie op de leerlijn en geeft een
kort overzicht van wat je allemaal leert in deze cursus.

Inleiding op de Participatiewet
3 modules

Inleiding op de Participatiewet
3 modules

3 kennistoetsen

hbo

In deze cursus leer je de achtergronden, doelstellingen en grondbeginselen van de
Participatiewet kennen. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt
zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Beperken van de
instroom en bevorderen van de uitstroom is een belangrijke doelstelling. De cursist
leert onder andere welke instrumenten de gemeente hiervoor ter beschikking heeft
en waarom de eigen verantwoordelijkheid zo belangrijk is. Ook leer je begrippen
kennen die je nodig hebt bij het beoordelen van bijstandsaanvragen.

Module 1

Achtergrond, doelstellingen en grondbeginselen

Module 2

Begrippen

Module 3

Kring van rechthebbenden

Aanvraag en bijstand
2 modules

Aanvraag en bijstand
2 modules

2 kennistoetsen

hbo

In de cursus Aanvraag en bijstand leer je onder andere welke procedurestappen
worden doorlopen en hoe een aanvraag wordt beoordeeld. Verschillende normen
voor bijstand passeren de revue, zoals de kostendelersnorm, mét handige
rekensom.

Module 1

Melding en aanvraag

Module 2

Algemene bijstand

Inkomen en vermogen
2 modules

Inkomen en vermogen
2 modules

2 kennistoetsen

hbo

Welke gevolgen inkomen heeft voor de bijstandsuitkering, is een van de
onderwerpen in de module over inkomen. Je leert dat er verschillende vormen van
bijstand zijn: niet alleen een maandelijks bedrag, maar ook een lening, borgstelling
of zelfs bijstand in natura. Toetsen, grenzen en ruimte in het kader van vermogen
wordt in de tweede module van dit thema behandeld.

Module 1

Inkomen

Module 2

Vermogen

Bijzondere bijstand & re-integratie
2 modules

Bijzondere bijstand en
re-integratie
2 modules

2 kennistoetsen

hbo

Dat bijzondere bijstand niet zomaar wordt verstrekt, leer je in de twee modules van
de cursus Bijzondere bijstand en re-integratie. Deze vorm van bijstand wordt alleen
verstrekt voor kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Je leert ook
wat re-integratie is en welke instrumenten je kunt hanteren om mensen zo goed
mogelijk te ondersteunen.

Module 1

Noodzaak en criteria

Module 2

Ondersteuning en participatie

Plichten, afstemming en
handhaving
4 modules

Plichten, afstemming en
handhaving
2 modules

2 kennistoetsen

hbo

Welke verplichtingen heeft een cliënt, wat is een tegenprestatie en wat gebeurt er
als de cliënt zich niet aan de afspraken houdt? Wat zijn de do's en don'ts van
huisbezoeken en hoe bewerkstellig je dat de cliënt zich netjes aan een terugbetaling
houdt? Dat leer je onder meer in de cursus Plichten, afstemming en handhaving.
Daarnaast vormen sanctioneren en terug- en invorderen het sluitstuk van
handhaving. Want schulden moeten worden terugbetaald.

Module 1

Arbeidsplichten

Module 2

Overige plichten

Module 3

Maatregelen en boetes

Module 4

Terugbetaling

Suwinet
1 module

Suwinet
1 modules

1 kennistoets

Waarschijnlijk werk je of ga je werken met Suwinet. Maar wat is
Suwinet precies? En, wat mag je wel en niet opzoeken? Hoe zorg je
ervoor dat je op een zorgvuldige manier de juiste gegevens opvraagt?
In deze cursus leer je alle ins en outs van Suwinet en aan het eind ben
jij een pro!

mbo

Voorliggende
Voorzieningen
4 modules

Voorliggende Voorzieningen
4 modules

4 kennistoets

hbo

Voorliggende voorzieningen spelen een belangrijke rol in de
Participatiewet. Iemand die recht heeft op een Ziektewetuitkering heeft
geen recht op bijstand. De Participatiewet is namelijk het sluitstuk van
het socialezekerheidsstelsel. Daarom moet altijd worden nagegaan of
hulp kan worden geboden via een voorziening die aan de Participatiewet
vooraf gaat; een zogenaamde voorliggende voorziening. In de cursus
Voorliggende voorzieningen krijg je in korte tijd een goed overzicht van
de verschillende regelingen die als voorliggende voorziening worden
aangemerkt.

Module 1

Relatie met de Participatiewet

Module 2

Inkomen bij ziekte of handicap

Module 3

Inkomen bij werkloosheid

Module 4

Inkomen bij ouderdom, overlijden, kinderen en studie

Wilt u meer weten of graag een demo zien van de e-learning? Neem contact
met ons op via info@@topstadbv.nl.

We denken graag met u mee!

