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Langhenkel Opleiding, Training & Advies is een onderdeel
van De Langhenkel Groep. Wij zijn al sinds 1990 actief
en staan voor krachtige en praktijkgerichte opleidingen,
cursussen en trainingen van hoge kwaliteit die voortdurend
worden aangepast op basis van de laatste actualiteiten. In
deze folder treft u ons opleidingsaanbod aan op het gebied
van werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning,
jeugd, het bestuursrecht en mediation. Op onze
website www.langhenkel.nl vindt u alle inhoudelijke
beschrijvingen. Ons opleidingsaanbod op het gebied van
het omgevingsrecht en het aanbod voor zorgkantoren,
zorgverzekeraars, zorginstellingen, woningcorporaties en
bewindvoering staat in aparte folders.
Al onze opleidingen, cursussen en trainingen kunnen bij
opdrachtgevers in huis (in company) worden verzorgd.
We zorgen hierbij altijd voor maatwerk. Daarnaast is
het veelal mogelijk om deel te nemen aan een open
inschrijving. Op www.langhenkel.nl vindt u meer
informatie over (start)data, locaties en de mogelijkheid tot
aanmelding. Als u een offerte wilt ontvangen voor een in
company, dan kunt u mailen naar opleidingen@langhenkel.nl.

Coaching
Hiervoor is al aangegeven dat al onze opleidingen,
cursussen en trainingen in company kunnen worden
verzorgd. Dit is doorgaans al interessant vanaf vijf
deelnemers. Als het echter om één of enkele individuele
medewerker(s) gaat, dan kunnen we ook voor een
coaching on the job zorgen. Dit is een ideaal instrument
om snel, effectief en op maat kennis over te dragen en/of
op vaardigheden te trainen.
De Langhenkel Actualiteitencarrousel
Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en vertalen
deze in onze diverse actualiteitencursussen. In dat kader
beschikken wij over de Langhenkel Actualiteitencarrousel. U
neemt een abonnement op een aantal cursussen gedurende
een bepaalde periode en kunt vervolgens steeds zelf kiezen
op welk gebied u een actualiteitencursus laat plaatsvinden.
Zo zorgt u ervoor dat de kennis op al uw afdelingen
continu actueel wordt gehouden. Wij informeren u graag
over de mogelijkheden.

Participatiewet (PW)
Participatiewet algemeen
-- Starterscursus Participatiewet
-- Basiscursus Participatiewet voor
re-integratieprofessionals
-- Opfriscursus Participatiewet
-- Verdiepingscursus Participatiewet
-- Actualiteitencursus Participatiewet
-- Workshop maatwerk in het sociaal domein
-- Cursus de taaleis in de Participatiewet
-- Cursus bijzondere bijstand en inkomenstoeslag
-- Cursus voorliggende voorzieningen
-- Cursus functiecreatie binnen de Participatiewet voor
professionals arbeidsre-integratie
-- Cursus Participatiewet voor de cliëntenraad of de
gemeenteraad
-- Cursus bijstandsverlening aan Europeanen en niet
EU-onderdanen
-- Cursus Participatiewet voor medische professionals
-- Cursus Participatiewet voor accountants en intern
controleurs
-- Workshop aanvraagaf handeling Participatiewet
-- Workshop Participatiewet – Wie zijn die
jonggehandicapten en wat werkt?
-- Cursus de marginale zelfstandige in de
Participatiewet
-- Specialisatiecursus arbeidsre-integratie en
statushouders
-- Workshop de boete in de Participatiewet
-- Cursus regelgeving rond jongeren in de bijstand
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
-- Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
Kwaliteitszorg Participatiewet
-- Starterscursus voor intern controleurs
(kwaliteitszorg)
-- Training collegiaal toetsen
-- Masterclass kwaliteitszorg en de Participatiewet –
interne controle

Financiële aspecten en debiteuren
-- Starterscursus voor financieel medewerkers/
uitkeringsadministrateurs
-- Cursus uitkeringsberekening Participatiewet
-- Actualiteitencursus uitkeringsberekening
Participatiewet
-- Workshop bijstand en belastingen
-- Verdiepingscursus bijstand en belastingen
-- Opfriscursus brutering en voorlopige teruggaven
-- Cursus loonstrookanalyse Participatiewet
-- Cursus debiteurenadministratie
-- Cursus jaarwerk
-- Cursus deurwaarderskosten en -jargon uitgelegd
voor uitkeringsadministrateurs
Handhaving, terugvordering en verhaal
-- Basiscursus terug- en invordering
-- Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering
-- Basiscursus verhaal
-- Cursus verhaal – berekening van de
onderhoudsbijdrage
-- Verdiepingscursus verhaal – gerechtelijke procedures
-- Opfris- en actualiteitencursus verhaal
-- Cursus de nieuwe beslagvrije voet
-- Training signaleren en opsporen van fraude 2.0
-- Cursus rechtmatigheidscontrole voor
uitkeringsadministrateurs
-- Cursus hoogwaardig handhaven: de theorie
-- Training fraudealertheid: dossiers en de spreekkamer
-- Training huisbezoeken Participatiewet
-- Basistraining heimelijk observeren in het kader van
de Participatiewet en andere regelgeving
-- Verdiepingstraining heimelijk observeren in het
kader van de Participatiewet en andere regelgeving
-- Training debiteurencontact

www.langhenkel.nl

In company

Alle inhoudelijke beschrijvingen vindt u op www.langhenkel.nl.
Hier staan ook alle (start)data en de mogelijkheid tot aanmelden.

Ons gehele opleidingaanbod kan ook in company en op maat worden
verzorgd. Voor een offerte mailt u naar opleidingen@langhenkel.nl.

Actueel in 2018

Wmo 2015, jeugd, welzijn & zorg

-- Actualiteitencursus Participatiewet
-- Actualiteitencursus Wmo 2015
-- Actualiteitencursus Jeugdwet
-- Actualiteitencursus privacywetgeving: de Algemene
verordening gegevensbescherming
-- Cursus privacy in het sociaal domein
-- Basiscursus integrale benadering sociaal domein
-- Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals
-- Cursus af bakening Wet maatschappelijke ondersteuning
en Wet langdurige zorg
-- Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en Jeugdwet
voor financieel-administratieve medewerkers
-- Cursus toezicht en handhaving in de Wmo 2015
-- Training mediationvaardigheden terugvordering en
verhaal
-- Training morele oordeelsvorming volgens het zeven
stappenplan
-- Training psychische kwetsbaarheden en
persoonlijkheidsstijlen
-- Workshop de boete in de Participatiewet
-- Workshop maatwerk in het sociaal domein
-- Workshop Participatiewet – Wie zijn die
jonggehandicapten en wat werkt?
-- Workshop rechtmatigheidsbewustzijn binnen het sociaal
domein
-- Workshop tussen wal en schip in de zorg

Maatschappelijke ondersteuning
-- Starterscursus Wmo 2015
-- Actualiteitencursus Wmo 2015
-- Cursus Wmo 2015 in het kader van bezwaar en beroep
-- Cursus toezicht en handhaving in de Wmo 2015
-- Cursus indicatiestelling eenvoudige woonvoorzieningen
Wmo 2015
-- Cursus indicatiestelling en selectie van eenvoudige
rolstoelen en vervoersvoorzieningen Wmo 2015
-- Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden (integrale
benadering)
-- De Wmo 2015 voor gemeenteraadsleden
-- Cursus de Wmo 2015 voor corporatieprofessionals
-- Cursus af bakening Wet maatschappelijke ondersteuning
en Wet langdurige zorg
-- Workshop mantelzorgwoningen in uw gemeente
-- Basiscursus begeleiding in de Wmo 2015
-- Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en Jeugdwet
voor financieel-administratieve medewerkers
-- Training kanteling Wmo/het (keukentafel)gesprek
-- Workshop tussen wal en schip in de zorg
-- Coaching consulenten Wmo op de werkvloer

Bestuursrecht
-- Cursus digitaal procederen (KEI) – een introductie
-- Cursus inleiding Algemene wet bestuursrecht
-- Actualiteitencursus Algemene wet bestuursrecht
-- Cursus medewerker bezwaar en beroep
-- Cursus Algemene wet bestuursrecht voor consulenten
-- Training pleiten voor rechterlijke instanties
-- Cursus wetgevingstechniek voor decentrale overheden
-- Cursus staats- en bestuursrecht voor
gemeenteraadsleden
-- Cursus klantgerichte klachtbehandeling voor overheden
-- Cursus beleid maken, beleid schrijven
-- Cursus beheer van de mandaatregeling
-- Training politiek-bestuurlijke gevoeligheden
-- Cursus voetangels en klemmen in bezwaar –
Participatiewet
-- Training zittingsvaardigheden voor leden van een
bezwaarcommissie
-- Training ambtelijk horen in het kader van bezwaar
-- Cursus APV voor gevorderden
-- Basiscursus APV
-- Workshop infographics voor beleidsadviseurs
-- Training rapporteren en beschikken

Mediation
-- Workshop mediation
-- Training mediationvaardigheden terugvordering en
verhaal
-- Training pre-mediation: het voorkomen van
bezwaarschriften
-- Improvisatiewijsheid voor mediators/bemiddelaars
-- Workshop beleidsbemiddeling

Jeugd
-- Actualiteitencursus Jeugdwet
-- Cursus Jeugdwet voor professionals binnen het
gemeentelijk domein
-- Cursus juridisch kader Jeugdwet voor uitvoerende
medewerkers
-- Cursus Jeugdwet in het kader van bezwaar en beroep
-- Training beschouwend en juridisch correct rapporteren
voor jeugdzorgprofessionals
-- Basistraining Beroepscode voor jeugdzorgwerkers

Beroepsopleidingen
-- Opleiding tot consulent werk & inkomen
-- Opleiding tot financieel medewerker
uitkeringsadministratie
-- Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd
-- Basisopleiding tot bewindvoerder
-- Basisopleiding tot overheidsmediator
-- Opleiding tot kwaliteitsmedewerker sociaal domein
-- Opleiding tot baliemedewerker werk, inkomen en zorg
-- Opleiding tot medewerker bezwaar en beroep
-- Basisopleiding voor gemeenteambtenaren
-- Opleiding tot schuldhulpverlener
-- Opleiding tot budgetconsulent
-- Basisopleiding tot (gecertificeerd) budgetcoach voor
woningcorporaties en zorgverzekeraars

Sociale teams
-- Cursus indicatiestelling Wlz door het CIZ voor het
sociaal (wijk)team – de juiste verwijzing
-- Basiscursus integrale benadering sociaal domein
-- Cursus juridische kaders voor generalisten in een sociaal
(wijk)team
-- Workshop arbeidsdeskundigheid voor consulenten

www.langhenkel.nl

In company

Alle inhoudelijke beschrijvingen vindt u op www.langhenkel.nl.
Hier staan ook alle (start)data en de mogelijkheid tot aanmelden.

Ons gehele opleidingaanbod kan ook in company en op maat worden
verzorgd. Voor een offerte mailt u naar opleidingen@langhenkel.nl.
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Trainingen attitude en vaardigheden
Professionalisering binnen het sociale domein
-- Training psychische kwetsbaarheden en
persoonlijkheidsstijlen
-- Training arbeidsre-integratie voor mensen met
psychische kwetsbaarheden
-- Training autisme en participatie
-- Training motiverende gespreksvoering (zelfsturing)
-- Training rondom dementie voor professionals binnen
het sociaal domein
-- Training intercultureel contact
-- Training vraagverheldering voor professionals binnen
het sociaal domein
-- Training samenwerken aan veiligheid voor professionals
binnen jeugdzorg en sociale teams
-- Training werkgeversbenadering voor werkmakelaars/
jobhunters
-- Training intern en extern vakmanschap voor
professionals binnen de sociale sector
-- Training huisbezoeken Wmo, JW, Wlz en Zvw
-- Coaching consulenten/werkcoaches op de werkvloer
Speciale trainingen
-- Training morele oordeelsvorming volgens het zeven
stappenplan
-- Basistraining herkennen suïcidale signalen bij
uitkeringsgerechtigden
-- Training omgaan met agressie
-- Training train-de-trainer voor consulenten
-- Training werkdruk & stress de baas
-- Training timemanagement
-- Training train-de-trainer
-- Training correct Nederlands schrijven
-- Training helder en klantgericht schrijven
-- Workshop herkennen en omgaan met
integriteitsdilemma’s
-- Training familie- en netwerkparticipatie
-- Training verzuimmanagement voor leidinggevenden
-- Teamcoaching en Teambuilding – de filmproductie
-- Teamcoaching – outdoor
-- Training zelfmanagement na agressie
-- Training snellezen
-- Training traumaverwerking in de overheids- en
zorgsector
-- Begeleide intervisie
-- Training rondom dementie voor professionals binnen
het sociaal domein
-- Training De kracht van feedback
-- Training zelfsturende teams in de eerste linie van het
sociaal domein
-- Langhenkel abonnement professionalisering sociaal
domein

Algemene cursussen
-- Cursus privacy en gegevensbescherming
-- Cursus privacy in het sociaal domein
-- Actualiteitencursus privacywetgeving: de Algemene
verordening gegevensbescherming
-- Cursus bewindvoering voor professionals bij de
overheid, verzekeraars en in de zorg en het bedrijfsleven
-- Cursus ‘hoe werkt de gemeente’
-- Cursus inleiding Nederlands recht en
overheidsorganisaties
-- Bijspijkercursus voor contractbeheerders / -managers
sociaal domein
-- Basiscursus gemeenterecht
-- Cursus financiën voor niet-financiële mensen
-- Cursus sociale zekerheid voor medewerkers P&O,
HRM en management
-- Cursus arbeidsrecht voor medewerkers P&O, HRM en
management
-- Cursus arbeidsrecht voor consulenten en werkcoaches
-- Introductiecursus medische beperkingen binnen werk,
inkomen & zorg
-- Workshop cliënt- en patiëntrechten in de zorg, hoe zit
het nou echt?
-- Basiscursus burenrecht
-- Cursus ‘de gemeentelijke rekenkamer’
-- Cursus projectmatig werken (projectleiding)
-- Cursus IOAW / IOAZ
-- Workshop rechtmatigheidsbewustzijn binnen het sociaal
domein
-- Cursus handhaving in het kader van de Wet
kinderopvang
-- Basiscursus Provinciewet
-- Cursus beslagrecht
-- De Langhenkel Actualiteitencarrousel sociaal domein

Schuldhulpverlening
-- Cursus breed wettelijk moratorium in de
schuldhulpverlening
-- Starterscursus schuldhulpverlening
-- Actualiteitencursus schuldhulpverlening
-- Training gesprekken met schuldeisers
-- Training gesprekken met schuldenaren
-- Intervisie voor schuldhulpverleners
-- Cursus het bestuursrecht in de schuldhulpverlening
-- Cursus schuldhulpverlening voor vrijwilligers
-- Cursus schuldhulpverlening voor consulenten
-- Cursus kennis over schuldhulpverlening voor
professionals in de zorg

Meer informatie

Voor meer informatie over de diverse opleidingen, cursussen
en trainingen, de data, de locaties en in company- en
maatwerkmogelijkheden, kunt u contact opnemen met
onze opleidingsmanagers via (038) 467 72 00 of
opleidingen@langhenkel.nl.

VESTIGING ZWOLLE
Noordzeelaan 62
8017 JW Zwolle
Postbus 40127
8004 DC Zwolle
T (038) 467 72 00

VESTIGING ROSMALEN
Stationsplein 3e
5241 GN Rosmalen
T (073) 523 11 11

opleidingen@langhenkel.nl
www.langhenkel.nl

