
 
 
Lesdag 1: 

● Wat houdt de functie KCC medewerker in? 

● De Wmo 

- De visie en doelen van de Wmo 

- De doelgroep Wmo 

- (Maatwerk) Voorzieningen en indicaties 

- Verkenning van de regelgeving en bijbehorende procedures binnen de 

Wmo 

● Gespreksvoering met behulp van Wmo casuïstiek 

- Wanneer betreft het een Wmo hulpvraag en hoe haal ik deze hulpvraag  

goed op? 

- Het ophalen van de juiste informatie 

- De vraag achter de vraag vinden 

- Luisteren naar het verhaal van de burger 

 
 

Lesdag 2: 

● De Jeugdwet 

- Visie en doelen van de Jeugdwet 

- De doelgroep van de Jeugdwet 

- Vormen van jeugdhulp, preventie  - ongedwongen kader – gedwongen 

kader 

- Verkenning van de regelgeving en bijbehorende procedures binnen de 

Jeugdwet 

● Gespreksvoering met behulp van Jeugdwet casuïstiek 

- Wanneer betreft de hulpvraag de jeugdwet en hoe haal ik deze 

hulpvraag goed op? 

- Omgaan met weerstand in een gesprek 

- Weerstand ombuigen naar samenwerking 

 

 

 

  

 



 
 
Lesdag 3: 

● De Participatiewet 

- Visie en doelen Participatiewet 

- De doelgroep van de Participatiewet 

- Verkenning van de regelgeving en bijbehorende procedures binnen de 

Participatiewet 

● Gespreksvoering met behulp van Participatiewet casuïstiek 

- Wanneer betreft de hulpvraag de participatiewet en hoe haal ik deze 

hulpvraag goed op? 

- Informatieverstrekking, hoe draag ik de juiste informatie over aan de 

burger en binnen de organisaties, en hoe check ik of de informatie goed is 

overgekomen? 

- Hoe zet ik de hulpvraag goed weg? 

 

Lesdag 4: 

● Ziektebeelden en beperkingen 

● Vermoeden van huiselijk geweld en de meldcode 

● Gespreksvoering 

 - Bespreken van de (meest) voorkomende ziektebeelden en beperkingen  

die de professional tegen komt in de hulpvragen met betrekking tot de 

Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het betreft verstandelijke 

beperkingen, psychische, psychiatrische of psychogeriatrische 

aandoeningen of lichamelijke beperkingen, zoals zintuiglijke beperkingen, 

chronische ziektes, en niet aangeboren hersenletsel. 

- Bespreken van de ICD en ICF 

- Bespreken van ervaringen met ziektebeelden en verloop van 

ziekteprocessen vanuit de eigen omgeving zodat er een (beter) 

gevoelsmatig inzicht ontstaat in ziekteprocessen, waardoor men tijdens de 

(telefonische) gesprekken goed kan aansluiten bij de burger 

- Gespreksvoering bij vermoeden van huiselijk geweld en de meldcode. 

 

 


