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Wie in het Sociaal Domein werkt, weet 
dat dit werkveld altijd in beweging 
is. Nieuwe wetgeving en werkwijzen 
behoren tot de orde van de dag. In 
deze dynamiek werken wij samen met 
gemeenten en ketenpartners aan een 
sterke sociale basis voor een beter 
morgen. Of het nu gaat om inburgering, 
schuldhulpverlening of maatschappelijke 
ondersteuning. Meebewegen met 
alle veranderingen vraagt wat van je 
organisatie, afdeling of team. Soms kan 
je daarbij wel wat hulp gebruiken. 

Wil jij het kennisniveau of de professionele 
vaardigheden van je team versterken? 
Een werkproces of afdeling anders 
inrichten? Of met een traineeship 
zorgen voor een duurzame instroom  
van medewerkers? Dan ben je bij 
Wyzer Academie aan het juiste adres. 
Wij verzorgen al sinds 1990 opleidingen, 
cursussen en trainingen voor de 
publieke sector. 

Onze beloftes
Een actueel en praktijkgericht 
opleidingsaanbod voor elke cursist
Wetswijzigingen, jurisprudentie, nieuwe onderzoeken 
en publicaties zijn van invloed op de praktijk. Daarom 
passen wij ons aanbod altijd aan op de actualiteiten. 
Elk lesprogramma stellen wij met zorg samen. Waarbij 
theorie altijd wordt afgewisseld met praktijkopdrachten 
en echte casuïstiek. Zo is wat je leert, altijd inherent 
aan wat je als professional tegenkomt in de praktijk.

Altijd passende mogelijkheden: fysiek op 
locatie, online of een mix van beide
Elke opleidingsbehoefte is anders. De ene keer wil 
je als team fysiek samen zijn om te leren, terwijl je 
een andere keer op zoek bent naar meer flexibiliteit. 
Daarom bieden wij verschillende lesvormen aan: fysiek 
op locatie, volledig online via ons eigen leerplatform 
of een mix van beide (blended). Zo kunnen wij nog 
beter maatwerk leveren voor jouw organisatie, team 
of afdeling. 

Ervaren docenten uit de praktijk met 
passie voor hun vak
Al onze docenten beschikken over een bron aan kennis 
en ervaring in hun vakgebied. Zij werken (of hebben 
gewerkt) bij lokale overheden en ketenpartners, en 
weten als geen ander hoe het er in de praktijk aan 
toegaat. Ook zijn zij vanuit een passie voor het vak 
altijd op de hoogte van actuele wetswijzigingen, 
jurisprudentie, nieuws- en kennispublicaties. 
Zo hebben zij alles in huis om onze cursisten een 
doeltreffende leerervaring te bieden.  

Onze oplossingen
Incompany 
Ons gehele opleidingsaanbod verzorgen wij ook 
incompany. Hierbij passen wij het lesprogramma 
aan op de leerwensen van jouw organisatie, afdeling 
of team. Staat jouw opleiding, cursus of training er 
niet bij? Dan gaan we in gesprek om een volledig 
programma op maat samen te stellen. Indien gewenst 
denken wij graag mee over een passende leslocatie. 
Wyzer beschikt over twee opleidingslocaties in 
Utrecht en Zwolle. 

Traineeships
Met onze praktijkgerichte traineeships leiden 
wij cursisten op tot uitvoerende professionals. 
Binnen het Sociaal Domein zijn er traineeships op 
het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd, Wmo en 
Uitkeringsadministratie. In een periode van twee 
tot vier weken brengen wij cursisten alle benodigde 
kennis bij over wetgeving, jurisprudentie en het 
toepassen ervan in de praktijk. Ook trainen we volop 
vaardigheden als gespreks- en schrijfvaardigheden. 
Al onze traineeships zijn ook op maat in te richten. 

Actualiteitencolleges
De publieke sector is altijd in beweging. Daarom 
organiseert Wyzer Academie drie keer per jaar 
actualiteitencolleges. Hierin worden actuele wets-
wijzigingen en jurisprudentie besproken, evenals 
de gevolgen voor de praktijk. Na het college is een 
cursist weer helemaal up-to-date in zijn vakgebied. 
Wij organiseren colleges voor de vakgebieden: Werk 
en Inkomen, Wmo, Jeugd en Uitkeringsadministratie. 

Een ervaren opleider 
voor de publieke sector

Een greep uit ons opleidingsaanbod 
Hieronder vind je een overzicht van de populairste trainingen van Wyzer Academie per vakgebied. Aanmelden kan via een open 
inschrijving of incompany. Ons complete opleidingsaanbod met uitgebreid lesprogramma vind je op wyzer.nl. 

Wyzer Academie in het kort
    Wyzer Academie leidt elk jaar zo’n 
6000 cursisten op binnen de 
verschillende vakgebieden;  

     Maar liefst 99,3% van onze klanten is 
zeer tevreden over de kwaliteit van 
onze dienstverlening; 

    Wij bieden elke opleiding, training of 
cursus ook incompany aan; 

    Ons gehele opleidingsaanbod is 
voorzien van een Cedeo-keurmerk, 
een maatstaf voor klanttevredenheid; 

    Wyzer Academie is een CRKBO-
geregistreerde instelling en 
voldoet aan de Kwaliteitscode voor 
Opleidingsinstellingen voor Kort 
Beroepsonderwijs.

Participatie  Uitkerings-
administratie

Maatschappelijke  
ondersteuning

Jeugd Attitude en  
vaardigheden

 Starterscursus  
Participatiewet (PW)

 Starterscursus 
voor uitkerings-
administrateurs

 Starterscursus Wmo  Complexe  
scheidingen*

 Psychische kwets-
baar heden en per-
soonlijkheids stijlen*

 Starterscursus PW 
voor re-integratie-
professionals 

 Bijstand en  
belastingen  
(basis of verdieping)

 Gegevensverwerking 
Wmo en jeugdwet 

 Samenwerken aan 
veiligheid*

 Motiverende 
gespreksvoering*

 De nieuwe  
Inburgeringswet

 Bijzondere bijstand, 
inkomens- en  
studietoeslag

 Wmo voor  
niet-uitvoerenden

 Signaleren van  
kindermishandeling*

 Timemanagement

 Cryptovaluta en 
bijstand 

 Basiscursus terug- en 
invordering

 Toezicht en  
handhaving Wmo

 Beroepscode en 
tuchtrecht*

Omgaan met emotie  
en agressie

 Sociaal Domein in 
vogelvlucht

 Indiceren van  
begeleiding

 Verdieping Wet 
langdurige zorg* 

* Deze opleidingen zijn SKJ-geregistreerd.



Over Wyzer
Wyzer Academie is onderdeel van Wyzer, specialist in 
mensen, projecten en kennis. Met ruim 1.200 collega’s 
werken we in de volle breedte van de werkvelden 
Sociaal, Zorg & Jeugd, Ruimte en Bedrijfsvoering. 
Dit doen we vanuit de kernwaarden Dichtbij, 
Wendbaar, Inzicht en Resultaat. De kennis en ervaring 
die wij opdoen in de praktijk, nemen wij mee in al onze 
opleidingen en ontwikkeltrajecten. 

Extra’s bij
Wyzer Academie
Wyzer Academie biedt cursisten 
diverse extra’s. Zo blijft ook na 
afloop van een opleiding, training 
of cursus kennis op peil en is extra 
hulp altijd dichtbij. 

Eigen boeken en praktijktools 
Wyzer Academie geeft zelf eigen boeken en 
praktijktools uit. Zo helpen wij je ook buiten de lessen 
om, je kennis te vergroten. Onze boeken bestel je 
eenvoudig via onze boekenshop en onze praktijktools 
zijn gratis te downloaden via onze website. 

Online academie
In onze online academie vind je als cursist honderden 
trainingen, die relevant zijn voor jou als professional 
in de publieke sector. Zo ondersteunen wij jouw 
leerproces op een leuke manier. 

Helpdesk voor kennis en advies
Ook na een opleiding, training of cursus staan wij 
voor onze cursisten klaar met kennis en advies. Heb 
jij als cursist nog een vraag of wil je met één van onze 
docenten of adviseurs sparren? Doe dan een beroep 
op onze helpdesk. Wij voorzien je altijd van een 
deskundig antwoord. 

Contact 
Wil je graag meer weten over ons 
opleidingsaanbod of de mogelijkheden 
voor een incompany opleiding, training 
of cursus bespreken? Bekijk dan onze 
website of neem contact met ons op.

   038 467 72 00
   academie@wyzer.nl
   wyzer.nl


