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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale 

vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt 

en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerproces-

sen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in 

een kwetsbare positie realiseren.

We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschap-

pelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk 

voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan 

deelnemen. Waarin ook mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden.

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.
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Hoofdstuk 1

Over deze handreiking
1.1 Het belang van professionele besluitvorming
Sociaal werkers nemen dagelijks veel besluiten met betrekking tot het inzetten van inter-

venties. Dat doen zij individueel, samen met de bewoner, en met hun team. Deze beslui-

ten gaan regelmatig over complexe casussen en situaties die niet geheel overzichtelijk 

zijn en waarbij niet altijd een duidelijk te volgen pad is. Goede professionele besluitvor-

ming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning aan 

inwoners. Stilstaan bij besluitvorming helpt professionals om afgewogen besluiten te 

nemen en om het professioneel kapitaal te versterken; het vermogen van een individu of 

groep professional(s) om voor een samenleving belangrijke doelen te realiseren. Daar-

naast draagt het reflecteren op besluitvorming bij aan transparant werken; het helpt 

onder woorden te brengen waarom je doet wat je doet. 

1.2 Waarom deze handreiking?
“Deze handreiking geeft inzicht in de kenmerken van verschillende modellen 

van besluitvorming, en helpt sociaal professionals deze te gebruiken om in het 

dagelijks werk besluitvorming te versterken.”

In eerder onderzoek en leertrajecten zien we dat sociaal professionals het belangrijk vin-

den om stil te staan bij besluitvorming, maar het soms lastig vinden waar te beginnen en 

te bepalen hoe je dat doet. In de praktijk blijkt dat besluitvorming veelal een individuele 

aangelegenheid is en er vaak onvoldoende mogelijkheden zijn binnen de organisatie om 

te leren van besluitvorming. Ook speelt een hoge werkdruk en schaarste van tijd een 

rol, wat kan tegenhouden om bewust stil te staan bij het proces. Er zijn er verschillende 

instrumenten, methoden en modellen die (deels) bedoeld zijn om te werken aan besluit-

vorming (Spierts et al., 2017). In deze handreiking geven we inzicht in verschillende 

modellen die behulpzaam kunnen zijn bij het reflecteren op en versterken van je besluit-

vormingsvormingsvaardigheden. We gaan ook in op het gebruik van deze modellen in 

je dagelijks werk. In onderzoek en leerkringen rond besluitvorming zien we namelijk dat 

professionals graag aan de slag gaan met het versterken van besluitvorming, maar daar 

wel aangeven hulpmiddelen bij nodig te hebben (van Pelt, van Rest & Verweij, 2019). 
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De Beslissende Professional als referentiekader

Om sociaal professionals een handvat te bieden in professionele besluitvorming hebben 

Movisie en Marcel Spierts een model ontwikkeld voor besluitvorming. Dit is gebaseerd 

op literatuur- en empirisch onderzoek onder vier verschillende teams van professionals 

in 2015-2017 (Spierts et al., 2017). Dit model, De Beslissende Professional, helpt om 

inzicht te krijgen in hoe besluiten genomen worden en op basis waarvan. Het bevat 

zowel het proces van besluitvorming door verschillende stappen weer te geven, als de 

inhoud door vijf (f)actoren die professionals interpreteren en onderling afwegen in elke 

stap van het besluitvormingsproces. Bezien vanuit het model de Beslissende Professional 

is de kern van besluitvorming het maken van een zorgvuldige en adequate afweging 

tussen de verschillende (f)actoren. In hoofdstuk 4 beschrijven we naast dit model, vijf 

andere besluitvormingsmodellen die gebruikt worden in het sociaal domein. Daarbij zijn 

twee opmerkingen vooraf belangrijk. De eerste is dat dit geen uitputtende lijst is. Er zijn 

meer modellen; wij hebben een eerste selectie gemaakt om een breed beeld te bieden 

van de verschillende soorten. Ten tweede dient gezegd dat wij als ontwikkelaars van het 

model de Beslissende Professional vanuit die optiek naar de andere modellen hebben 

gekeken. In onze onderzoeken (Spierts, van Pelt, van Rest & Verweij, 2017; Spierts en 

Verweij, 2020) hebben wij besluitvorming op een specifieke manier gedefinieerd, geob-

serveerd en geprobeerd te versterken en die werkwijze is onze bril in het kijken naar 

besluitvorming, ook in deze handreiking. We vergelijken niet per model ‘ons’ model met 

dat model, want daarvoor bleken de modellen te divers en multi-inzetbaar, maar zoals 

gezegd is het wel goed om te weten dat De Beslissende Professional ons perspectief is.

DEFINITIE VAN BESLUITVORMING 

“ Professionele besluitvorming betreft de wijze waarop sociale professionals 

hun handelen inrichten, de keuzes die ze daarbij maken en hoe deze tot 

stand komen”

Spierts, van Pelt, van Rest & Verweij, 2017

Met modellen aan de slag met besluitvorming

De beschrijving van de modellen in hoofdstuk 4 heeft als doel om concreet aan de slag 

te gaan met professionele besluitvorming en om aan de hand van een model bewuster 

stil te staan bij de beslissing en weloverwogen handelen. Het biedt hiermee een afwe-

gingskader bij verschillende situaties waarin keuzes moeten worden gemaakt. De model-

len vormen samen een informatief, normstellend en toetsend kader dat ondersteunt bij 

het maken van een goed en passend besluit en om transparant te maken hoe je tot dat 

besluit bent gekomen. Het is helpend bij het verantwoorden van je handelen aan de 
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inwoner met een hulpvraag en groepen inwoners, de organisatie waarvoor je werkt en 

bijvoorbeeld de gemeente en draagt hierdoor bij aan de kwaliteit van ondersteuning aan 

cliënten en inwoners (Spierts e.a., 2017).

Verschillende doelen voor het versterken van besluitvorming

Als je aan de slag wilt met het versterken van de besluitvorming in jouw werk, in je 

team of organisatie dan is het goed om na te gaan met welk doel je dat wilt doen. In 

hoofdstuk 5 worden deze doelen nader beschreven en hoe je daarmee kunt starten.  

Hier staan ze alvast op een rij:

1.  handelen op casusniveau, waarbij de focus ligt op het zo goed mogelijk handelen 

in casussen

2.  leren van casussen, waar de focus ligt op het individueel leren als professional van 

de casussen in jouw werk

3.  ontwikkelen als team, waar de focus ligt op het team en hoe dat team besluiten 

neemt en hoe dat zowel procesmatig als inhoudelijk op een goede manier kan.

4.  visievorming en agendering, waar de focus ligt op het vanuit besluitvorming leren 

en redeneren wat besluiten betekenen voor de uitvoering van het werk en welke 

betekenis je daar als individu, team en organisatie aan geeft en wat je met die 

betekenis kunt doen.

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk gaan we eerst in op de verschillende type besluiten, vraag-

stukken en momenten waarbij besluitvorming van belang is. In hoofdstuk drie leggen 

we uit hoe het versterken van besluitvorming ook bijdraagt aan het professioneel kapi-

taal van de sociaal werker en waarom dat van belang is. Vervolgens beschrijven we in 

hoofdstuk vier verschillende besluitvormingsmodellen. In hoofdstuk vijf vind je concrete 

handvatten voor het gebruik van deze modellen in je dagelijks werk. Om ervoor te zor-

gen dat de handreiking zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk, hebben drie ervaren 

sociaal werkers met deze handreiking meegelezen en is hun feedback meegenomen.
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Hoofdstuk 2

Type besluiten, vraag-
stukken en momenten 
binnen professionele 
besluitvorming
Besluitvorming gaat over alle besluiten die je als sociaal professionals neemt: dat zijn 

er veel. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen verschillende type besluiten, type 

vraagstukken waarover je besluit en het moment waarop je een besluit maakt. In dit 

hoofdstuk gaan we hier nader op in. 

2.1 Type besluiten
Uit eerder onderzoek blijkt dat er verschillende typen besluiten zijn waar sociaal profes-

sionals mee te maken krijgen. Een eerste indeling is methodisch inhoudelijk, logistieke 

en organisatorische besluiten (Spierts e.a., 2017):

* Methodisch-inhoudelijke besluiten over de invulling van de hulpverlening en 

ondersteuning aan inwoners

* Logistieke besluiten over de organisatie en planning van je werk: Wanneer doe je 

wat en wie en wat heb je daarbij nodig?

* Relationele besluiten over je rol en positie in het team: Hoe stel je je op in 

het team? Wat breng je in en wat niet en op welke toon? Hoe ga je om met 

werkdruk? Hoe zorg je voor balans tussen privé en werk?

We richten ons in deze handreiking met name op modellen gericht op het nemen van 

methodisch-inhoudelijke besluiten. Denk aan het kiezen van methodiek, interventie, 

plan of hulpmiddel met de inwoner, denk aan ethische besluiten rondom waarden die 

van belang zijn in de casus en ook hoe je de persoonlijke expertise en ervaring mee-

neemt in de interactie en het besluit met de inwoner. Deze besluiten gaan dus bij uit-

stek over besluiten die direct in interactie zijn met of van invloed zijn op de inwoner(s), 

netwerk of groepen. 
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2.2 Type vraagstukken 
Natuurlijk heeft het type vraagstuk waarover je een beslissing moet nemen invloed op 

je besluitvorming. Neem bijvoorbeeld een gezin waarin je huiselijk geweld vermoedt en 

waarbij je twijfelt of je toch wat vaker langs moet gaan terwijl ze hebben aangegeven 

met rust gelaten te willen worden. Enerzijds probeer je als sociaal professional zoveel 

mogelijk rekening te houden met de voorkeuren, behoeften en wensen van de cliënt. 

Anderzijds merk je op vanuit de expertise en ervaring die je hebt opgebouwd, dat hier 

mogelijk reden is voor zorg en dat hier bepaalde waarden en mensenrechten, waaronder 

veiligheid, mogelijk in het geding kunnen zijn. Vanuit de maatschappelijke opdracht is er 

tevens een wettelijke plicht voor de sociaal professional om maatregelen te nemen om 

de veiligheid te waarborgen. Of wat doe je als je een inwoner bij jou komt om onder-

steuning te krijgen bij het realiseren van een bewonersinitiatief? Vanuit de maatschap-

pelijke waarden en opdracht worden emancipatie, empowerment, gelijkwaardigheid en 

zelfbeschikking als belangrijke waarden gezien, maar vanuit jouw expertise en kennis 

constateer je dat dit initiatief weinig kans van slagen heeft en wil je hoge verwachtin-

gen bij de inwoner voorkomen. Hoeveel ruimte geef je aan de inwoner en wat doe jij als 

professional? 

Deze situaties leiden ertoe dat sociaal professionals regelmatig moeten kiezen tussen 

verschillende, soms conflicterende waarden, ook wel (beroeps)ethische dilemma’s. Het 

verschilt dus per thema, per vraagstuk wat er van jou als professional gevraagd wordt in 

je afweging en hoe het besluitvormingsproces er uit ziet.

2.3 Moeilijke, makkelijke en (on)overzichtelijke besluiten
Hoe moeilijk deze besluiten worden ervaren is afhankelijk van het perspectief en erva-

ring van de professional, maar hangt ook af van een aantal andere kenmerken. Het gaat 

dan om situaties waar een veelheid aan partijen en vraagstukken speelt, en waar het 

onoverzichtelijk is hoe deze zich tot elkaar verhouden. Ook kunnen besluiten moeilijk 

zijn omdat er mogelijk belangrijke of ingrijpende consequenties voor de cliënt aan vast-

zitten. Bijvoorbeeld het indienen van een zorgmelding wanneer betrokkenen niet willen 

meewerken aan het verbeteren van de veiligheid in het gezin. Of denk aan een gedwon-

gen opname of het niet langer verlenen van uitstel van betaling bij schulden. Daarnaast 

kunnen we ook onderscheid maken tussen besluiten waar veel ruimte is in de probleem-

analyse en de mogelijke handelingsopties, versus situaties waarin dit veel meer ingeka-

derd is door beleid, regelgeving of richtlijnen. Zo zijn beslissingen rond het verstrekken 

van een traplift of huishoudelijke hulp vanuit de Wmo, meer ingekaderd door richtlijnen 

en wettelijke kaders en is er mogelijk meer ruimte in de wijze van ondersteuning van 

een bewonersinitiatief. 
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2.4 Momenten van besluitvorming 
Professionals lijken niet altijd goed in te kunnen schatten wanneer het aangewezen 

moment is om voor een striktere methodische benadering van besluitvorming te kiezen 

en daarbij een beroep te doen op analyti sche manieren van denken en op kennis die 

beschikbaar is (Spierts & Verweij, 2020). Het is ook niet altijd het aangewezen moment 

om een methodische benadering van besluitvorming te kiezen bijvoorbeeld in situaties 

van crisis en wanneer van jou wordt verwacht om onder tijdsdruk te handelen. Om dit te 

kunnen inschatten is het daarom van belang om stil te staan bij verschillende momenten 

waarop je professionele keuzes maakt. Deze momenten hebben invloed op de mate van 

bewustwording van de afwegingen en besluiten die worden gemaakt ten behoeve van 

het inzetten van interventies. Hierin ben je als professional op het ene moment bewuster 

met besluitvorming bezig dan op andere momenten. 

Een moment waar besluitvorming vaak al is ingebouwd en zich goed leent voor het 

inzetten van een methodische benadering van professionele besluitvorming is bijvoor-

beeld bij de totstandkoming van een ondersteuningsplan, waarin een analyse en een 

plan van aanpak worden verwerkt in afstemming met de inwoner. Ook bieden evalua-

tiemomenten goed de gelegenheid om terug te blikken op de ingezette interventies, de 

eventuele verbeteringen die de inwoner(s) ervaart en het maken van nieuwe afwegingen 

voor het vervolg. Denk bijvoorbeeld ook aan een casuïstiekoverleg of intervisie, waarin 

casussen gezamenlijk met collega’s worden besproken en nieuwe voorstellen worden 

gedaan voor interventies. 

Maar er dienen zich tijdens een hulpverleningsproces ook momenten aan waar besluit-

vorming op een minder expliciete manier aanwezig is en er ad hoc beslissingen gemaakt 

moeten worden. Wanneer een inwoner in paniek opbelt dat zijn of haar huis wordt 

ontruimd of een psychiatrische crisis heeft en er snel gehandeld moet worden onder 

hoge spanning. Of wanneer tijdens een informeel gesprek met je collega bij de koffie-

automaat een complexe zaak ter sprake komt en dit leidt tot het inzetten van nieuwe 

interventies. Maar ook: bel je een inwoner wel of niet op, wanneer ga je op huisbezoek, 

wat laat je de inwoner(s) zelf doen of het netwerk. Deze voorbeelden laten zien dat 

sociaal professionals gedurende het gehele ondersteuningsproces voortdurend besluiten 

nemen, waarbij het soort moment bepaalt in hoeverre je daar bewust of minder bewust 

bent van de afwegingen die worden gemaakt, maar in veel gevallen veel impact kunnen 

hebben op het welzijn van de inwoner(s) of andere betrokkenen. 

Betere besluiten in het sociaal werk    *   pagina 9 van 52





Sociale professionals ervaren besluitvorming vooral nog als een ‘zoektocht’, waarbij 

besluiten vooral op gevoel en intuïtie plaatsvindt. Kennis, argumentatie en afweging blij-

ken wel degelijk een grote rol te spelen, maar dit gebeurt vaak impliciet en wordt ook 

wel als ‘onbewust bekwaam’ omschreven (Spierts et al., 2017). Tijdens de beschreven 

momenten waarop besluitvorming belangrijk is, zoals crisissituaties of in gesprek met 

de inwoner(s), is het niet altijd haalbaar om keuzes en interventies op een strikt metho-

dische wijze af te wegen. Desalniettemin is uit eerder onderzoek (Spierts, et al., 2017) 

gebleken dat professionals het juist zinvol vinden om af en toe een time out te nemen 

om het professioneel handelen goed inzichtelijk te krijgen en mogelijke consequenties 

te doordenken. Dit kan tijdens het moment van besluiten, maar ook achteraf. Op deze 

manier ervaren professionals meer zekerheid in de besluiten die zijn genomen en kun-

nen interventies beter worden verantwoord. Bovendien legt dit een gezamenlijke basis 

in het team of in de organisatie voor het handelen, waarop professionals – ook als je 

snelle ad hoc besluiten moeten nemen – op terug kunnen vallen. Zie voor meer informa-

tie over doelen van besluitvorming waaraan je kunt werken hoofdstuk 5. 

VOORBEELDEN VAN VERSCHILLENDE MOMENTEN WAAROP 
BESLUITVORMING PLAATSVINDT: 

   Het moment van aanmelding voor of een vraag vanuit de inwoner voor 

ondersteuning of hulp. Wordt een inwoner wel of niet aangemeld (bijvoorbeeld 

wanneer ondersteuning van een andere organisatie meer passend is) en wat zijn 

de eerste adviezen die worden meegegeven aan de inwoner om met zijn of haar 

(hulp)vraag aan de slag te gaan? 

  Overleg waarin aanmeldingen en vragen worden besproken en verdeeld. Hierin 

krijg je de context te horen van het vraagstuk van de inwoner en kunnen jouw 

collega’s alvast eerste suggesties meegeven voor interventies. Deze context en 

eerste adviezen dragen bij aan je eerste besluiten en hoe je aan de slag gaat. 

    Tijdens een gesprek met inwoner(s) komen er ook momenten voor waarin sprake 

is van professionele besluitvorming. Dit betreft bijvoorbeeld hoe je reageert op 

wat de inwoner zegt, hoe je hem bejegent en welke interventies je inzet. Dat zijn 

momenten waarin je jezelf afvraagt ‘zal ik dit nu wel of niet inbrengen of als stap 

voorstellen?’ 
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   De totstandkoming van het ondersteuningsplan, waarin een analyse en plan 

van aanpak met doelen en resultaten worden opgesteld, in afstemming met de 

inwoner. 

    Casuïstiekoverleg, waarin casussen met collega’s worden besproken en nieuwe 

voorstellen worden gedaan voor interventies. Interessant hierbij kan ook zijn 

wanneer dit overleg multidisciplinair is, en er dus met collega’s met verschillende 

achtergronden en expertises overleg moet worden. Dat geeft de mogelijkheid tot 

meerdere perspectieven op een besluit.

    Een (vluchtig) telefoongesprek met een externe partner of hulpverlener die 

betrokken is bij de inwoner die je helpt of een wijkagent, die binnenloopt en 

zorgelijke signalen uit de wijk met jou deelt. Dit soort momenten dienen zich 

vaak aan tijdens de waan van de dag en zijn momenten waarop je soms snel 

bepaalde afspraken maakt of acties doet.

    Het evalueren van vooraf afgestemde doelen en resultaten samen met de 

inwoner(s), en het bijsturen waar bepaalde resultaten nog niet zijn behaald. 

   Toekennen van bijvoorbeeld een maatwerkbudget voor de inwoner en een 

vergadering waarin collega’s samen bepalen of dat wordt toegekend of niet. 

   In het buurthuis wanneer je in gesprek raakt met twee inwoners die een 

ontmoetingsbijeenkomst in de buurt willen organiseren. 

   Wanneer je als jongerenwerker tijdens je dagelijkse ronde in de wijk opmerkt 

dat een groep jongeren rondhangt, maar als hinderlijk wordt ervaren door de 

buurtbewoners. 
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Hoofdstuk 3 

Besluitvormingskapitaal 
als onderdeel van 
professionaliteit
Voordat we in hoofdstuk 4 verschillende besluitvormingsmodellen presenteren, gaan we in 

dit hoofdstuk eerst in op waarom het versterken van besluitvorming belangrijk is. We laten 

zien dat het werken aan besluitvorming betekent dat je je professioneel kapitaal verstevigt.

3.1  Besluitvormingskapitaal versterkt het professioneel 
kapitaal

Om als sociaal werker professioneel te kunnen handelen, die én kwalitatief goed werk 

levert én als beroepsbeoefenaar aanzien en waardering heeft, is professioneel kapitaal 

nodig (Hargreaves & Fullan, 2013, p.95). Professioneel kapitaal verwijst naar het vermo-

gen van een individu of groep professional(s) om voor een samenleving belangrijke doe-

len te realiseren. Doelen – zoals sociale rechtvaardigheid en diversiteit – die de samenle-

ving niet aan toeval of goede bedoelingen wil overlaten, maar waarop zij wil investeren 

met professioneel kapitaal (Verharen, Schilder, Brandt, 2020). Professioneel kapitaal is 

dus iets van de individuele professional en van de beroepsgroep. Het vraagt investeren 

om professioneel kapitaal te ontwikkelen en behouden. Investeren kan bijvoorbeeld 

door opleiden en trainen, maar ook door mogelijkheden voor professionals om elkaar 

te ontmoeten en van elkaar te leren, nieuwe verwachtingen en kaders, deelnemen aan 

onderzoek, uitstekende en stabiele leidinggevenden en beleidsmakers, betrouwbare 

gegevens om je handelen op te baseren (p.104). 

Besluitvormingskapitaal versterken door ervaring én reflectie

Professioneel kapitaal bestaat uit drie soorten kapitaal die elkaar versterken. Als een van 

de onderdelen ontbreekt, dan wordt het professioneel kapitaal minder (Hargreaves & 

Fullan, 2013).

* Menselijk kapitaal: Dit gaat over de kennis, vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten 

van de professional. Menselijk kapitaal kun je vergroten door leren en opleiden, 

maar als je dat leerproces wilt versnellen is het van belang om in te zetten op de 

onderlinge verbanden tussen professionals en de groep als geheel. Dit heet sociaal 

kapitaal (p. 105). 
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* Sociaal Kapitaal: is aanwezig in de onderlinge verbanden tussen mensen. Het 

heeft te maken met de kwantiteit en kwaliteit van de onderlinge interacties 

en relaties. Deze interacties en relaties leveren je informatie, samenwerking, 

kansen, vertrouwen, invloed op. Door sociaal kapitaal neemt ook de kennis van 

de individuele professional en de beroepsgroep toe, omdat je hierdoor toegang 

hebt tot het menselijk kapitaal van anderen. Hier maken de auteurs bijvoorbeeld 

de vergelijking met een sportteam: groepen die over weinig talent beschikken 

maar die onderling wel goed samenwerken presteren beter dan groepen die over 

supertalenten beschikken maar die onderling slecht samenwerken. Maar met 

alleen menselijk en sociaal kapitaal ben je er nog niet (106-109). 

* Besluitvormingskapitaal: Dit wordt omschreven als het kapitaal dat professionals in 

staat stelt om verstandige beslissingen te nemen in ingewikkelde omstandigheden, 

waarvoor geen vaste regels gelden en waarvoor geen onomstotelijk bewijs aan te 

dragen is. Professionals verwerven besluitvormingskapitaal vooral door ervaringen, 

in de praktijk en door reflectie omdat daarmee hun oordeelsvermogen wordt 

bevorderd. Besluitvormingskapitaal neemt toe door te putten uit de inzichten 

en ervaringen van collega’s. Besluitvormingskapitaal vraagt heel veel oefenen: 

hiervoor wordt verwezen naar het 10.000 uren principe van Ericsson (Ericsson, 

Prietula & Cokely, 2007). Volgens Hargreaves & Fullan (2013, p. 116-117) is het 

vooral dit besluitvormingskapitaal dat maakt dat je een bekwame professional 

bent en de mate van professionaliteit bepaalt. Naast ervaring op doen is 

reflecteren een belangrijke manier om besluitvormingskapitaal te versterken.

Verharen, Schilder & Brandt (2020) maken een iets andere indeling, gebaseerd op het 

werk van Vrooman, Gijsberts & Boelhouwer (2014)waarin zij aangeven dat ieder mens, 

dus ook ieder professional, over de volgende vier kapitaalbronnen beschikt:  

1) persoonlijk kapitaal (wat Hargreaves & Fullan, 2013 menselijk kapitaal noemen),  

2) sociaal kapitaal, 3) economisch kapitaal (materiele hulpbronnen en financieel ver-

mogen door opleiding, werksituatie, beroepsniveau) en 4) cultureel kapitaal (taal- en 

communicatiemiddelen, leefstijl en symbolische waarderingen (titel, reputatie)). Een 

professional onderscheidt zich op basis van de inhoud van deze kapitaalvormen omdat 

die zijn toegespitst op het professionele handelen, maar ook omdat bij zijn professioneel 

kapitaal nog een bron bijkomt: besluitvormingskapitaal. Ook door Verharen, Schilder 

en Brandt (2020) wordt dit omschreven als het vermogen om verstandige, professionele 

beslissingen te nemen in complexe omstandigheden. En het wordt als iets essentieels 

gezien voor professionals. Dit vermogen bouwt de professional op door in de praktijk, 

samen met anderen, talloze beslissingen te nemen en daarop te reflecteren. Door de 

inzet van de andere kapitaalbronnen in werksituaties, reflectie op en onderzoek naar de 

uitkomsten daarvan en input vanuit het sociaal kapitaal van de professional, bouwt de 

sociaal werker ervaring op en ontstaat besluitvormingskapitaal.
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Concluderend kunnen we zeggen dat besluitvormingskapitaal cruciaal is voor pro-

fessioneel handelen en vakbekwaamheid. We weten ook uit eerder onderzoek (Spierts, 

Van Pelt, Van Rest & Verweij, 2017; Spierts & Verweij, 2020), dat sociaal werkers 

talloze verschillende beslissingen op een dag nemen en dat de invloed van de context 

op besluiten nemen groot is. Daarin spelen verschillende factoren een rol spelen waar-

tussen steeds afwegingen gemaakt moeten worden om te komen tot verstandige 

beslissingen nemen in ingewikkelde situaties. Door ervaring, reflectie op je handelen 

en (genomen) besluiten en gebruik te maken van je sociaal kapitaal in de vorm van 

uitwisseling met je collega’s, samenwerkingspartners, en andere betrokkenen versterk 

je je besluitvormingskapitaal. Vandaar dat we in deze handreiking aandacht besteden 

aan het versterken van het besluitvormingskapitaal door middel van inzicht geven in 

modellen en instrumenten die je kunt gebruiken bij het nemen van beslissingen en bij 

het individueel en gezamenlijk met je team reflecteren op beslissingen. 

3.2 Verschillende benaderingen van besluitvorming
De modellen uit hoofdstuk 4 van deze handreiking zijn gebaseerd op verschillende  

benaderingen van besluitvorming. 

Besluitvorming als rationeel proces

Enerzijds zijn er modellen en instrumenten die passen bij de rationele besluitvorming. 

Die vertrekken vanuit het idee dat besluitvorming een stapsgewijs proces is, waarbij je, 

door deze stappen goed te volgen, tot het beste besluit komt. Deze benadering is ook 

voorschrijvend omdat ze uit gaat van hoe besluitvorming zou moeten verlopen (Van de 

Luitgaarden, 2009). Bij deze benadering past bijvoorbeeld Evidence Based Practice (EBP) 

en Shared Decision Making.

Besluitvorming zoals die zich aandient

Daarnaast is er een benadering die ‘naturalistic decision-making’ (NDM) (Smith, 2014) 

heet en die ervan uit gaat dat besluitvorming meestal geen rationeel proces is, maar 

dat professionals - waaronder sociaal werkers - beslissingen moeten nemen in difficult 

conditions such as limited time, uncertainty, high stakes, vague goals, and unstable 

conditions” (Klein, 2008: 456, in Smith, 2014) Dit sluit ook aan, bij de manier waarop 

Hargraeves & Fullan (2013) verstandige beslissingen nemen beschrijven. Namelijk dat 

dat moet gebeuren in ingewikkelde situaties waarbij er van alles mee speelt. Zo is de 

invloed van de context (team, organisatie, samenwerkingspartners, gemeente, breder 

samenleving) van invloed op besluiten die sociaal werkers nemen (Helm & Roesch-

Marsh, 2017; Spierts & Verweij, 2020). Dit maakt dat het zinvol is om besluitvorming 

van sociaal werkers in de praktijk te bestuderen en daarbij ook besluitvorming te 

onderzoeken in relatie tot de omgeving waarin sociaal werkers zich bevinden. Bij 

deze benadering passen geen voorschrijvende modellen, die je kunt gebruiken bij het 

nemen van besluiten, maar veel meer reflectieve modellen, waarmee je alleen en samen 
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met anderen kunt reflecteren. Dat laatste vanwege het benodigde sociaal kapitaal 

om je besluitvormingskapitaal te kunnen versterken. Het model van de beslissende 

professional, sluit aan bij deze benadering.

In dit hoofdstuk gaven we aan hoe aandacht voor besluitvorming bijdraagt aan het pro-

fessioneel kapitaal van sociaal professionals. In het volgende hoofdstuk lees je verschil-

lende beschrijvingen van modellen die je kunt gebruiken in je werk. In het laatste hoofd-

stuk (5) gaan we verder in op hoe je die modellen dan concreet kunt inzetten.
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Hoofdstuk 4 
Modellen voor het  
versterken van 
besluitvorming

Dit hoofdstuk beschrijft verschillende besluitvormingsmodellen die je ondersteunen bij 

het versterken van je besluitvorming. Per model vind je een korte uitleg van het model. 

De volgende modellen komen aan bod:

1. De Beslissende professional - Movisie

2. Evidence Based Practice

3. Vier vensters van VanMontfoort

4. Gedeelde besluitvorming - Shared Decision Making

5. Het beste besluit voor het kind - Kinderombudsman

6. Omgekeerde toets© Stimulansz

Verschillende soorten generieke modellen

Dit overzicht is een startpunt en verre van uitputtend. Deze modellen zijn geselecteerd 

om een breed beeld te bieden verschillende soorten modellen die je in verschillende  

situaties - afhankelijk van het type besluit en het vraagstuk waar je voor staat - kunt 

toepassen. Het zijn generieke modellen die bij verschillende soorten inhoudelijke vraag-

stukken en in verschillende werksoorten binnen het sociaal domein te gebruiken zijn. 

We hebben dus geen modellen opgenomen die specifiek voor een bepaald domein zijn - 

zoals modellen te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling (Berge et al, 2011). 

Veel van de hier beschreven modellen nemen het individu/huishouden (micro) als aan-

grijpingspunt in plaats van het collectief - groepen, wijken of gemeenschappen (meso). 

Daarbij merken we op dat ook een analyse op individueel niveau kan leiden tot hande-

len op het niveau van de groep of wijk (meso) of de organisatie en het beleid (macro). 

De meeste modellen gaan uit van gebruik op meerdere niveaus.

Tevens merken we op dat het inwoner/cliëntperspectief als een belangrijk uitgangspunt 

wordt genomen door sociaal werkers die wij hebben gesproken. In elk model en in alle 

besluitvorming is dit een factor en kennisbron die benut moet worden. In sommige van 

de beschreven komt de wens van de inwoner explicieter naar voren dan anderen. Echter 

is het in besluiten van belang om zo veel mogelijk vanuit regie en zelfbeschikking van de 

inwoner te werken. 
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Onder modellen verstaan we tools en vormen die de verschillende stappen 

en afwegingen in het besluitvormingsproces weergeven en daarbij 

ondersteunend zijn aan het gehele besluitvormingsproces.

Beschrijving modellen, geen instrumenten

We onderscheiden modellen van instrumenten. Onder modellen verstaan we tools en 

vormen die de verschillende stappen en afwegingen in het besluitvormingsproces weer-

geven en daarbij ondersteunend zijn aan het gehele besluitvormingsproces. Instrumen-

ten richten zich daarentegen op een specifieke fase van besluitvorming, zoals bij de 

probleemanalyse of reflectie op het genomen besluit. Sommige van deze instrumenten 

zijn professionals soms verplicht te gebruiken, voor een bepaalde doelgroep, problema-

tiek of soort afweging. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten specifiek rond het inschat-

ten van risico’s rond veiligheid zoals risico taxatie instrumenten (LIRIQ), het Vlaggensys-

teem, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In deze handreiking gaan 

we alleen dieper in op modellen, niet op instrumenten. 

Keuze voor een model

In paragraaf 4.1 worden de verschillende generieke modellen beschreven. Er wordt 

echter niet zwart wit gezegd welk model voor jou het meest geschikt is. in hoofdstuk 

5 gaan we in op verschillende doelen die je kunt hebben met besluitvorming en aan 

welke modellen je dan kunt denken. Echter is het niet een op een te zeggen dat een 

model voor jouw werkpraktijk het beste werkt. Dit blijft een eigen inschatting voor jouw 

werk. We hopen je dan ook in de beschrijving van de modellen in dit hoofdstuk en in de 

beschrijving van de doelen in het volgende hoofdstuk voldoende handvatten te geven 

om aan de slag te gaan.
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4.1    De Beslissende Professional 
Movisie

 Wat is het?

 
De Beslissende Professional helpt om inzicht geven in de manier waarop sociale 

professionals keuzes maken over hoe te handelen. Besluitvorming betreft de wijze 

waarop sociaal werkers hun handelen inrichten, de keuzes die ze daarbij maken en hoe 

die keuzes tot stand komen, (Spierts et al, 2017).

 Waarom is het ontwikkeld?

 Het model is door Movisie en Marcel Spierts ontwikkeld op basis van literatuuron-

derzoek en empirisch onderzoek onder vier verschillende teams in 2015-2017 (Spierts, 

van Pelt, van Rest en Verweij (2017). Visie en vakbekwaamheid maken het verschil. Mo-

visie: Utrecht). Het model is beschrijvend van aard: het geeft weer hoe besluitvorming 

kan verlopen. 

Het is gericht op bewustwording van de manier waarop individuele en teambesluitvor-

ming tot stand komt. Voor goede besluitvorming is een bewuste weging van de vijf fac-

toren cruciaal. Dit is van belang omdat uit het onderzoek uit 2017 naar voren komt dat:

* Professionals nemen op basis van intuïtie en ervaring besluiten. Ze baseren hun 

besluit op een vergelijkbare situatie uit het verleden. Intuïtie is echter geen 

onderbuikgevoel of een eureka-moment, maar gestolde impliciete ervaringskennis. 

Bij doorvragen blijkt namelijk dat professionals hun keuzes maken op basis van 

hun professionele kennisrepertoire.

* Besluitvorming is vooral een individuele aangelegenheid. Er is weliswaar veel 

(informeel) overleg met collega’s en met leidinggevenden en er wordt heel wat 

vergaderd in teams, maar de daadwerkelijke besluiten nemen professionals veelal 

alleen.

* Besluitvorming veelal een ad-hoc karakter heeft; beslissingen komen meestal ook 

impliciet tot stand. Dat betekent niet dat besluitvorming onzorgvuldig is, of dat er 

niet allerlei patronen in te herkennen zijn. 

Professionals en de teams waarin zij werken staan nauwelijks stil bij hun besluitvorming 

blijkt uit het onderzoek. Professionals geven zelf aan dat het ontbreekt aan een visie in 

het team op grond waarvan men tot een gezamenlijke afweging kan komen.

 Wat is kenmerkend?

 Kenmerkend is dat de professional als vertolker centraal staat binnen de context 

waarin hij of zij besluiten neemt. De kern van besluitvorming is: interpreteren, afwegen 

en vertalen. Professionele besluitvorming wordt beïnvloed door allerlei factoren en  

actoren, waartussen de professional een balans moet vinden. Professionele besluit-
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vorming vindt plaats in een dynamische omgeving waarin tal van zaken spelen die van 

invloed zijn op de besluiten die de professionals (kunnen) nemen. Een ander belangrijk 

kenmerk is dat het goed aansluit bij de praktijk: het is ontwikkeld met en op basis van 

vier sociaal werk praktijken. Hoewel deze teams onderling sterk verschilden qua type 

doelgroep, problematiek, opdracht en inrichting, herkenden zij zich in het model. 

 Hoe werkt het?

 Het model De Beslissende Professional (2017) geeft weer hoe in de verschillende fasen 

van besluitvorming steeds vijf factoren een rol spelen. De Beslissende Professional bevat:

1. Een fasering besluitvormingsproces – de blauwe cirkel

2. Factoren in besluitvorming – de wolkjes boven de professional

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/bestanden/documenten/de-beslissende-professional-infographic_1.pdf
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1. Fasering in besluitvormingsproces

Sociale professionals doorlopen verschillende stappen bij besluitvorming. Het zijn in 

grote lijnen de bekende stappen, die er vanaf de opleiding zijn ingebracht en bekend 

staan als de ‘regulatieve cyclus’: signalen herkennen en analyseren; opties en alterna-

tieven in kaart brengen; afwegen en een keuze maken uit de opties; handelen; reflecte-

ren op het besluit en proces. In het model zijn de stappen als een rationaal en cyclisch 

proces weergegeven. We zien dat door de waan van de dag en de dynamische omge-

ving sociaal werkers de stappen vaak niet allemaal doorlopen en ook niet altijd in deze 

volgorde.

2. Factoren in besluitvorming

Tevens zagen we dat bij die verschillende stappen telkens de volgende vijf factoren een 

rol spelen. Allereerst de cliënt, inwoner(s) met voorkeuren, behoeften en wensen. Hier-

onder valt ook de omgeving van de cliënt of burger, zoals familie, buren, vrijwilligers, de 

buurt. Ten tweede spelen maatschappelijke waarden en de maatschappelijke opdracht 

een rol, bijvoorbeeld de opdracht om te werken aan participatie en zelfredzaamheid, of 

verwachtingen van de samenleving ten aanzien van sociale veiligheid. De derde factor is 

die van de organisatie en het organisatiebeleid. Hier gaat het om zaken als cultuur in de 

organisatie, de mate van zelfsturing van het team, financiële ruimte, juridische kaders en 

verantwoording. Kennis en kennisbenutting vormen de vierde factor. Dat betreft verschil-

lende kennisbronnen zoals wetenschappelijke kennis, kennis van effectieve interventies 

en werkzame factoren, praktijkkennis, maar ook om vormen van kennisdeling en deskun-

digheidsbevordering. En de laatste factor wordt gevormd door de professionals zelf met 

hun eigen expertise, ervaring, normen en waarden. Professionals maken steeds een afwe-

ging tussen deze factoren, maar dat doen ze vaak impliciet. In de praktijk leiden deze 

(f)actoren onderling tussen allerlei vragen en dilemma’s. Professionals verhouden zich 

voortdurend tot de hiervoor genoemde (f)actoren en maken een afweging. Dat is geen 

eenvoudige opgave en vraagt om ‘balansarbeid’. Allereerst betekent het dat professionals 

goed op de hoogte moeten zijn van de inhoud van al deze (f)actoren en dat betekent 

verschillende verhalen kunnen volgen en verschillende talen spreken. Daarnaast leiden de 

verschillende (f)actoren nogal eens tot tegenstrijdigheden. Steeds weer moeten professio-

nals afwegen wat ze op dat moment, in die specifieke situatie het zwaarst laten wegen.



 Op basis waarvan is het model ontwikkeld?

 Het model is een beschrijvend model dat is ontstaan op basis van onderzoek in de 

praktijk. In het model zijn stappen te herkennen van de regulatieve cyclus. Het model is 

beschrijvend in plaats van voorschrijvend model van aard. Het model is sinds de ontwik-

keling in 2015/2016 in diverse praktijken toegepast. In 2018-2020 is het model door-

ontwikkeld tot het contextuele model voor besluitvorming (blz. 117). Dit model brengt 

de relatie tussen individuele besluitvorming en de omgeving waarbinnen professionals 

werken in beeld, door de verhouding tussen de professional, het team en de focus en 

context inzichtelijk te maken. 

Bronnen:
* Spierts, van Pelt, van Rest en Verweij (2017). Visie en vakbekwaamheid maken het 

verschil. Movisie: Utrecht

* Spierts en Verweij (2020). Beslissen onder hoogspanning. Movisie: Utrecht

* Verslag Leerkringen 2017, Movisie, intern document.
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4.2  Evidence Based Practice 

 Wat is het?

 
Evidence-based practice (EBP) is een individueel besluitvormingsmodel gericht op 

het doen wat werkt volgens de best beschikbare kennis uit de wetenschap, de praktijk-

kennis van hulpverleners en de ervaringskennis van cliënten. 

 Waarom is het onwikkeld?

 Evidence-based practice (EBP) is voortgekomen uit evidence-based medicine (EBM) 

dat in Canada in de jaren negentig van de vorige eeuw ontstond. EBM werd ontwikkeld 

om de kloof tussen praktijk en onderzoek te overbruggen door het stimuleren van: “the 

integration of best research evidence with clinical expertise and patient values” (Straus, 

Richardson, Glasziou & Haynes, 2005, p. 1). Oftewel, EBM moest artsen stimuleren om 

bij het maken van beslissingen over de beste behandeling van de patiënt meer gebruik 

te maken van beschikbare kennis uit wetenschappelijk onderzoek. In de loop van de 

jaren verspreidde EBM naar andere sectoren zoals de gezondheidszorg en de sociale 

sector, waar het EBP wordt genoemd. 

In Nederland wordt EBP steeds meer toegepast bij sociaal werk organisaties. Voorlo-

pers zijn Contour De Twern in Tilburg en Sterker Sociaal Werk in Nijmegen. In landen 

als de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk en Zweden wordt het al langer 

toegepast.

 Wat is kenmerkend?

 Kenmerken voor EBP is het nemen van beslissingen op basis van drie 

kennisbronnen: 

1. Het best beschikbare bewijs

2. De kennis en ervaring van de professional en

3. De specifieke omstandigheden, wensen en behoeften van de cliënt 

Het gaat dus om het integreren van deze drie kennisbronnen. Uit de definitie blijkt 

dat evidence-based handelen meer is dan alleen handelen volgens (wetenschappelijk) 

bewijs. In Nederland is er discussie over dit model, omdat men het snel interpreteert als 

een model dat uitgaat van wetenschappelijke kennis (Van der Zwet, 2018). Uitgangs-

punt is echter meer dan het alleen mogen toepassen van effectief bewezen interventies 

of volgen van richtlijnen of protocollen. De drie kennisbronnen zijn gelijkwaardig en 

moeten allen meegenomen worden. Als je een van de drie kennisbronnen negeert, werk 

je niet evidence-based. In de dagelijkse praktijk kan dit betekenen, dat afgeweken wordt 

van de interventie waarvoor het beste bewijs beschikbaar is. Bijvoorbeeld doordat de 

cliënt niet achter de aanpak staat. 
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 Hoe werkt het?

 Evidence Based Practice bestaat volgens Sackett et al. (2000) uit een vijftal opeen-

volgende stappen die een professional idealiter zet om een praktijkvraag zo goed moge-

lijk op te lossen:

Stap 1:  een praktijkvraag naar een beantwoordbare onderzoeksvraag vertalen;

Stap 2:  het best beschikbare onderzoeksbewijs zoeken voor de beantwoording van die 

vraag;

Stap 3:  het onderzoeksbewijs kritisch beoordelen (validiteit, impact, toepasbaarheid in 

de praktijk);

Stap 4:  beslissen wat het beste gedaan kan worden op basis van de eigen professionele 

expertise en de unieke behoefte en omstandigheden van de cliënt;

Stap 5:  stap 1-4 van dit proces evalueren en zo nodig de volgende keer verbeteren.

Define & redefine
practise questions

Critically 
appraise
evidence:
validity &

application to
organisation &

clients    

Gather
evidence:
validity &

application to 
organisation &

clients 

Organisational
processes to
engage staff 

and move 
programs

through the
EBP phases

Practice 
decisions

regarding principles
interventions, program 
development, program 
revisions, ESI adoption 

or suspension 

Evaluate EBP
proces & client out

comes:
client & staff feedback.

Conduct research &
evaluation with 

partners external  

Bron: Plath, 2014.
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EBP
Ervaringen,
vragen en
voorkeuren
van kinderen
en ouders

Opleiding,
praktijkkennis
en ervaring van
professionals

Kennis uit
wetenschappelijk

onderzoek

Bron: www.ncj.nl 

Omdat het kritisch beoordelen van het onderzoeksbewijs een lastige en tijdrovende stap 

is kan deze stap ook worden overgeslagen door het raadplegen van samenvattingen 

waarin het bewijs al door anderen kritisch is beoordeeld.

Alhoewel EBP oorspronkelijk bedoeld is als een individueel besluitvormingsmodel is 

er ook een alternatief model ontwikkeld dat toepasbaar is voor teams en organisaties 

(Plath, 2014). Het is een cyclisch model, bestaande uit bovenstaande 5 stappen, waarin 

voortdurende kritische reflectie, verzamelen van onderzoekskennis en het ontwikkelen 

en verfijnen van aanpakken centraal staan.

In de praktijk van sociaal werk wordt regelmatig ook gewerkt met Practice 

Based Evidence (PBE), aan die vorm besteden we in deze handreiking geen 

aandacht omdat dit een methode is om te reflecteren en om als professional 

kennis op te doen.
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Voordeel van EBP is dat het zorgt voor maatwerk: als professional maak je bij elke inwo-

ner opnieuw een beslissing over de best passende interventie en handel je niet vanuit 

routine of gewoonte. Ook versterkt het de kwaliteit van de uitvoering en de professio-

nele ontwikkeling van werkers: door kennis te nemen van (wetenschappelijk) onderzoek, 

bewust beslissingen te nemen, en hierop te reflecteren werkt een professional continu 

aan de ontwikkeling van zijn/haar deskundigheid. Nadelig is dat EBP veel tijd kost: het 

op zoek te gaan naar (wetenschappelijke) kennis en het kritisch beoordelen van (weten-

schappelijke) kennis is ingewikkeld en vraagt om onderzoeksvaardigheden.

Bronnen:
* Sackett, D., Straus, S., Richardson, W., Rosenberg, W. & Haynes, R. (2000). Evidence 

based medicine. How to practice and teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone.

* Straus, S. E., Richardson, W. S., Glasziou, P., & Haynes, R. B. (2005). Evidence-based 

medicine: How to practice and teach EBM (3rd ed.). Edinburgh: Elsevier Churchill 

Livingstone.

* Zwet, R. van der, Beneken genaamd Kolmer, D. & Schalk, E. (2011). Op weg naar een 

interactieve benadering van evidence-based werken in de sociale sector in Nederland. 

Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 20(4), 62-78.  

www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.280/ 

* Plath, D. (2014) ‘Implementing Evidence-Based Practice: An Organisational 

Perspective’, British Journal of Social Work, 44, pp. 905-923. First published October 

30, 2012. doi: 10.1093/bjsw/bcs169. 
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4.3  Viervensters van VanMontfoort

 Wat is het?

 De Viervensters is een hulpmiddel voor analyse, professionele oordeelsvorming en 

besluitvorming in het sociaal domein. Het is een analysemodel voor professionals om de 

situatie in een gezin of rond een kind in kaart te brengen. 

Waarom is het ontwikkeld?

Belangrijk uitgangspunt is dat professionals beslissingen moeten nemen op basis van 

onduidelijke, onvolledige en onzekere verhalen en informatie. Protocollen zijn niet 

afdoende om besluitvorming te ondersteunen of richten; professionals moeten namelijk 

in unieke situaties van inwoners oordelen en besluiten. Protocollen zijn hiertoe ontoerei-

kend omdat ze uitgaan van een voor alle gevallen geldende standaard én van zekerheid 

en eenduidigheid in informatie. Dat betekent dat professionals altijd zélf een argumen-

tatie moeten ontwikkelen om tot de beste beslissing in de specifieke casus te komen.  

Omdat bekend is dat beslissingen worden beïnvloed door denkpatronen, is het belang-

rijk dat professionals een sterke redenering opbouwen en deze onderbouwen met 

feiten. De Viervensters ondersteunt professionals hierin door uit de subjectieve verhalen 

van mensen, de objectieve feiten - datgene dat vaststaat én relevant is voor de beslissing 

- te destilleren. Zodat zij vervolgens dit geheel kunnen wegen ten opzichte van protocol-

len en standaarden. Dit betreft een normatieve weging.

De Viervensters is ontwikkeld door VanMontfoort (2019), en is geschikt voor besluit-

vorming rond vragen op het gebied van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Van-

Montfoort beschrijft dat door onderzoeksmethoden en instrumenten uit de pedagogiek, 

psychologie en geneeskunde aan te koppelen het ook gebruikt kan worden in de (gees-

telijke) gezondheidszorg. 

 Wat is kenmerkend?

 Kenmerkend voor De Viervensters is de nadruk op professionele oordeelsvorming; 

het zorgvuldig opbouwen van een professioneel oordeel op basis van logische en steek-

houdende argumenten. Centraal hierin staat het onderscheid tussen subjectieve verha-

len van mensen, objectieve feiten en de normatieve weging die professionals hierin ma-

ken. Het helpt dus om om te gaan met denkpatronen en heuristieken: snelle intuïtieve 

manieren om zonder veel analyse beslissingen te nemen.
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 Hoe werkt het?

 De Viervensters bestaat uit de volgende vier vensters. 

Bij elk venster horen onderliggende vragen en mogelijke ondersteunende hulpmiddelen.

Venster 1: Wie zijn de mensen?

Het eerste venster is erop gericht de mensen rondom de cliënt in kaart te brengen. Dit 

doet de professional samen met de cliënt. Centraal staat de vraag: welke mensen vinden 

het belangrijk dat het goed gaat met deze persoon? Een mogelijk hulpmiddel hierbij is 

een genogram. 

Venster 2: Wat zijn de feiten?

Voor professionele oordeelsvorming is het van cruciaal belang dat zij feiten en oordelen 

uit elkaar halen. Dit venster is erop gericht de feiten uit de verhalen te destilleren. Het 

gaat hierbij om zaken waarvan vaststaat dat het gebeurd is én die relevant zijn voor de 

beslissing. Mogelijke hulpmiddelen hierbij zijn het maken van een tijdlijn, en het in kaart 

brengen van zorgen en krachten. 
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Venster 3: Hoe wegen we de situatie?

Professionals krijgen in hun werk vaak te maken met ethische dilemma’s: een situatie 

waarin een keuze moeten worden gemaakt tussen twee opties waarover allebei bezwa-

ren bestaan. Bij het wegen van een situatie brengt de professional eerst in kaart om 

welke afweging of beslissing het gaat, welke criteria daarvoor gelden en welke feiten 

samengevat de onderbouwing van de beslissing vormen. Ook betrekt de professional 

in de weging het beeld van de toekomst en eventuele voorwaarden die door betrokken 

partijen zijn gesteld.

Venster 4: Wat zijn de volgende stappen?

Op basis van de weging neemt de professional een beslissing over de vervolgstappen. 

Dat kunnen verschillende soorten stappen zijn. Vragen die hierbij spelen zijn: welke  

concrete stappen worden gezet, door wie, wanneer? Hoe kunnen we zien of dit 

gebeurd is? Wie houdt toezicht bij de uitvoering van het plan?

Het model is cyclisch van aard; is de conclusie dat er nog geen beslissing genomen kan 

worden, dan komt venster 1 weer na venster 4. 

 Op basis waarvan is het model ontwikkeld?

 
Het model is ontwikkeld door VanMontfoort op basis van meer dan twintig jaar 

ervaring in het sociaal domein en specifiek in de jeugdzorg. Het model is gebaseerd op 

een driedeling tussen mensen, feiten en beoordeling. Dit is een variant op een onder-

scheid dat ook in de filosofie en maatschappelijk werk wordt gebruikt. In het model 

van Boot-sma (2010) worden situaties in kaart gebracht vanuit drie dimensies: de sub-

jectieve, objectieve en normatieve. In de Viervensters zijn deze respectievelijk vertaald 

in mensen, feiten en weging. Deze dimensies worden in de literatuur over methodisch 

werken vaak afwisselend benadrukt; het subjectieve (vraaggericht werken), het objectie-

ve (evidence-based werken) en het normatieve (ethische dilemma’s). Volgens van Mont-

foort kan een volledige analyse van een leefsituatie niet worden gemaakt vanuit één van 

de invalshoeken en moet de professional juist werken met de juiste combinatie van deze 

invalshoeken. 

Bronnen:
* Montfoort, A. van (2019). Professionele oordeelsvorming in het sociaal domein.

* Uitgeverij De vier vensters.

* Website deviervensters.com/ 

* www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/files/tool_files/vanmontfoort_hulpmiddel_de_

viervensters.pdf
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4.4    Gedeelde besluitvorming - 
Shared Decision Making

 Wat is het?

 Gedeelde besluitvorming (Shared Decision Making - SDM) is een model dat zorg-

verleners en patiënten ondersteunt om gezamenlijk beslissingen te nemen over zorg 

(Bartelink, Meuwissen & Eijgenraam, 2017). Het is ontwikkeld in de medische wereld (In 

deze beschrijving hanteren we daarom de termen vanuit de medische wereld (arts, zorg-

verlener, patiënt, behandeling etc.) maar ook vertaald naar het sociaal domein, bijvoor-

beeld op het gebied van jeugdhulp en dementie. Het zorgt voor ondersteuning of zorg 

die is afgestemd op de behoeften, voorkeuren en waarden van de patiënt of inwoner. 

 Waarom is het onwikkeld?

 Shared Decision making (SDM) komt uit het medische domein: zorgverlener en pa-

tiënt nemen gezamenlijk beslissingen over gezondheids- en behandeldoelen en de acties 

die worden ondernomen om die doelen te bereiken. Wordt het proces goed doorlopen, 

dan leidt deze manier van werken tot keuzes die beter aansluiten bij de behoeften van 

de individuele patiënt en tot een hogere tevredenheid (Pel-Littel, van Veenendaal, 2015). 

Samen beslissen is bovendien een wettelijk recht van mensen. 

Het gezamenlijk nemen van beslissingen gebeurt op basis van wetenschappelijke en pro-

fessionele kennis (primair de zorgverlener) en ervaringskennis, de waarden en wensen 

van de patiënt. 

SDM is belangrijk omdat zowel literatuur over jeugdhulp en jeugdbescherming als medi-

sche literatuur laat zien dat participatie van ouders en jeugdigen in de besluitvorming en 

het behandelproces effect heeft op de uitkomsten van de behandeling of zorg (Bartelink 

et al, 2017). 

 Wat is kenmerkend?

 Kenmerkend voor SDM is dat er sprake is van twee richtingsverkeer tussen arts 

en patiënt en dat beiden een rol hebben in de besluitvorming. Dit in tegenstelling tot 

andere besluitvormingsmodellen in de zorg waar één partij de besluiten neemt: pater-

nalistische besluitvorming waarbij de arts de patiënt vertelt wat hij moet doen en de 

arts beslist. Of geïnformeerde besluitvorming waarin de patiënt informatie van de arts 

ontvangt over de verschillende keuze mogelijkheden en de patiënt vervolgens beslist op 

basis van de informatie van de arts en zijn eigen voorkeuren. Bij Shared Decision Ma-

king delen arts en patiënt beiden informatie, zetten zich beiden in om tot consensus te 

komen over de gewenste behandeling en nemen gezamenlijk een beslissing.
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 Hoe werkt het?

 
Er zijn verschillende definities van Shared Decision Making. Het meest bekende en 

gebruikte model van Elwyn et al. (2012). onderscheidt 3 fasen: 

1. keuzegesprek

2. optiegesprek

3. besluitvormingsgesprek

Elwyn et al. (2012) geven aan dat de basis voor gemeenschappelijke besluitvorming een 

goede relatie is tussen patiënt en zorgverlener. Zodat informatie kan worden gedeeld en 

overwogen en patiënten hun eigen voorkeuren kenbaar kunnen maken tijdens het pro-

ces van besluitvorming. Verder is het nodig dat de arts een positieve attitude heeft ten 

aanzien van het ontdekken wat het meest belangrijk is voor de patiënt. Ook gaat het 

model uit van enkelvoudige beslissingen waarbij het behandeldoel duidelijk is.

Per fase ziet het er als volgt uit:

1. Keuzegesprek: er valt iets te kiezen.

De zorgverlener nodigt de patiënt uit voor het keuzeproces.

2. Optiesgesprek: wat valt er te kiezen?

De zorgverlener bespreekt met de patiënt wat de mogelijkheden zijn (wat betreft 

gezondheids-/behandeldoelen). Wat zijn de consequenties op de korte, middellange en 

lange termijn? De patiënt denkt na over de mogelijkheden.

3. Besluitvormingsgesprek: wat wordt het gezamenlijke besluit?

Patiënt en hulpverlener komen samen tot een besluit waarin voorkeuren en waarden 

bepalend zijn om tot het meest passende besluit te komen voor deze individuele patiënt.
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SHARED DECISION MAKING IS OOK VERTAALD NAAR  
HET SOCIALE DOMEIN. 

* Jeugdhulp en jeugdbescherming: sinds 2015 is de ‘Richtlijn Samen met ouders 

en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming’ 

beschikbaar. Deze gaat in op het besluitvormingsproces dat jeugdprofessionals 

doorlopen om samen met ouders en jeugdigen te komen tot een beslissing voor 

passende hulp.

* Jeugdhulp: De Bramtool biedt ondersteuning aan jeugdprofessionals met als doel om 

transparant en onderbouwd het gesprek met ouders en jeugdigen aan te gaan. Om 

samen tot passende keuzes rondom jeugdhulp te komen. 

* Dementie: Dementiezorg voor Elkaar stelde een toolbox samen met tips en materialen 

die helpen bij het samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten. 

Bestaande uit gespreksmodellen, tips en materialen om te communiceren met mensen 

met dementie en hun naasten, hulpmiddelen voor de professionele samenwerking en 

kennisclips. 

* Kwetsbare ouderen: Vilans ontwikkelde op basis van onderzoek van het 

RadboudUMC een handreiking Samen Beslissen met Kwetsbare Ouderen. Hierin is het 

3 stappenplan op basis van onderzoek onder zorgprofessionals en cliënten van het 

RadboudUMC vertaald naar een 6 stappenplan om beter aan te sluiten bij de vaak 

complexe problematiek van kwetsbare ouderen. 

Bronnen:
* Pel-Littel, R. en van Veenendaal, H. (2015) Gedeelde besluitvorming. Bijblijven 

31:611–621, DOI: 10.1007/s12414-015-0074-5.  

www.kennispleinchronischezorg.nl/docs/KCZ/Persoonsgerichte-zorg-gedeelde-

besluitvorming-Bijblijven.pdf

* Ouwens, M., Van der Burg, S., Faber, M. en Van der Weijden, T. (2012) Shared 

Decision Making & Zelfmanagement Literatuuronderzoek naar begripsbepaling. 

Scientific Institute for Quality of Healthcare, Radboud University Nijmegen Medical 

Centre.

* www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2013/06/20/

achtergrondstudie-shared-decisionmaking-en-zelfmanagement 

* richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/11/Richtlijn-Samen-beslissen_

Richtlijn.pdf 

* www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/infographic-samen-beslissen-

kwetsbare-ouderen.pdf
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4.5   Het beste besluit voor het  
kind - Kinderombudsman

 Wat is het?

 Het beste besluit voor het kind is een stappenplan ontwikkeld door de Kinder-

ombudsman (2019) dat professionals helpt om een goed besluit te nemen waarbij het 

belang van het kind voorop staat. Het helpt om een goed onderbouwd besluit te nemen 

dat gebaseerd is op kindvriendelijk en volledig onderzoek. 

 Waarom is het onwikkeld?

 Het beste voor kinderen is het uitgangspunt van het Kinderrechtenverdrag. Dat 

vraagt van professionals het nemen van goede besluiten waarbij het belang van het kind 

voorop staat Het stappenplan is een vertaling van de richtlijnen die het Kinderrechtco-

mité hierover heeft opgesteld. 

 Wat is kenmerkend?

 Kenmerkend is dat het stappenplan ondersteunt om de belangen van het kind en 

eventuele andere belangen in beeld te brengen en af te wegen. Waarbij het belang van 

het kind voorop staat. Als professional betrek je het kind: kinderen moeten zelf hun me-

ning geven over wat zij belangrijk vinden en professionals geven kinderen een duidelijke 

uitleg over het genomen besluit. 

 Hoe werkt het?

 Het stappenplan bestaat uit vier stappen gericht op het komen tot een goed afge-

wogen besluiten waarin het belang van het kind voorop staat:

1. Belangen van het kind onderzoeken

De professional onderzoekt wat het beste is voor de ontwikkeling het kind en betrekt 

het kind hierbij. In het onderzoek moeten de volgende punten terugkomen: 1) identiteit 

van het kind, 2) mening van het kind over de situatie en te nemen beslissing, 3) behoud 

van de gezinsomgeving en belangrijke contacten, 4) zorg, bescherming en veiligheid,  

5) kwetsbare kinderen of bijzondere situaties, 6) recht van het kind op gezondheid en  

7) recht van het kind op onderwijs. 

2. Andere belangen in kaart brengen

Naast de belangen van het kind heeft de professional te maken met andere belangen. 

Bijvoorbeeld wat de wensen van de ouders zijn, wat betrokken organisaties willen en of 

er voldoende geld is voor de gewenste oplossing. Ook kunnen er wetten en regels zijn 
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die een obstakel vormen voor de beste oplossing voor het kind. De professionals maakt 

een overzicht van alle ‘niet-kind belangen’ waarmee rekening moet worden houden bij 

de beslissing. 

3. Afwegen van de belangen

De professionals weegt de verschillende belangen zorgvuldig af en neemt een beslissing. 

Als duidelijk is wat het beste is voor het kind en welke andere belangen spelen, dan 

kan de professional een aantal mogelijke beslissingen uitwerken. Bij het nemen van de 

beslissing is het belangrijk duidelijk uit te leggen waarom de professional deze beslissing 

genomen heeft. En in die uitleg alle factoren en argumenten te benoemen waarmee 

rekening is gehouden hoe deze hebben bijgedragen aan het besluit. Zorg ook dat je in 

beeld brengt hoe het belang van het kind in deze beslissing terugkomt.

Als in het besluit om wat voor reden dan ook niet in het directe belang is van het kind 

of wat door het kind gewenst wordt, dan moet dat besluit extra onderbouwd worden.

4. Uitleg van het besluit

In stap 4 bespreekt de professional de keuzes met het kind. De professional legt elke 

belangrijke beslissing in begrijpelijke taal uit aan het kind. Dit betreft niet alleen uitleg 

over welk besluit, maar ook hoe de beslissing genomen is en hoe rekening gehouden is 

met het kind. Als het kind het niet eens is met de beslissing, vertelt de professional of er 

iets tegen de beslissing gedaan kan worden en zo ja, wat. 

 

Beslissing in 4 stappen: 

1 Belangen van 
het kind
Onderzoek wat het beste is 

voor de ontwikkeling van het 

kind en betrek het kind hierbij.

2
Andere belangen
Breng in kaart welke belangen 

nog meer meespelen.

3 Afwegen van 
de belangen
Weeg wat het beste is 

voor de ontwikkeling van 

het kind af tegen wat er 

verder meespeelt. Stel 

hierbij het belang van 

het kind voorop.

4 Uitleg van 
het besluit
Bespreek de beslissing

met het kind en vertel

het kind of en wat het 

ertegen kan doen als hij of 

zij het er niet mee eens is.
 

Bron: Het beste besluit, Kinderombudsman 2019.
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Er is een toolkit voor professionals en een toolkit voor kinderen beschikbaar met ver-

schillende hulpmiddelen die op verschillende momenten tijdens het proces te gebruiken 

zijn. Een deel van de hulpmiddelen kan je als professional gebruiken tijdens je werk, het 

liefst samen met een multidisciplinair team. Andere tools zijn juist bedoeld om samen 

met het kind te gebruiken. 

Bronnen:
* De Kinderombudsman.(2019). In 4 stappen naar het beste besluit voor het kind. 

Het Kinderrechtenverdrag als kompas bij besluitvorming. Brochure

* www.dekinderombudsman.nl/toolkit-beste-besluit/

uitleg-stappenplan-het-beste-besluit-voor-het-kind-professionals
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4.6   Omgekeerde toets © Stimulansz

 Wat is het?

 De methodiek van de Omgekeerde toets © gaat uit van wat er nodig is in een 

casus en of dat past binnen de grondwaarden van de diverse wetten. De mogelijke  

effecten worden in de volle breedte meegewogen. De juridische toets komt aan het 

eind, in plaats van dat de professional daarmee begint. Stimulansz duidt het aan met 

‘Omgekeerd denken’. 

 Waarom is het onwikkeld?

 Stimulansz ontwikkelde de Omgekeerde toets ©. Het helpt om inwoners en cliën-

ten een oplossing op maat te geven. Door te starten vanuit het effect dat inwoner en 

professional samen willen bereiken en vervolgens te bekijken of dit valt onder de grond-

waarden van diverse wetten. Met ‘grondwaarde’ bedoelt Stimulansz de reden dat de 

wet is geschreven. De grondwaarden van de diverse wetten binnen het sociaal domein 

zijn gelijk. Het is daarmee een domeinoverstijgende aanpak voor integraal werken en is 

geschikt voor casussen die vallen onder de Participatiewet, Wmo 2015, Wet Schuldhulp-

verlening, Jeugdwet, Leerplichtwet en Wet Passend Onderwijs. Het is ook toepasbaar 

op wetten buiten het sociaal domein zoals de Onderwijswet en de Omgevingswet. De 

bedoeling is dat maatwerk kan worden geleverd, zonder dat er willekeur ontstaat

 Wat is kenmerkend?

 Kenmerkend is dat gestart wordt vanuit wat de inwoner en professional willen 

bereiken en dat vervolgens gekeken wordt hoe dit past binnen de wet. Hierbij worden 

mogelijke effecten van een besluit in de volle breedte meegewogen. Pas hierna komt de 

juridische toets, waarbij de Omgekeerde Toets © de wetsartikelen ziet als instrumenten 

om de grondwaarden van de wetten te realiseren. 

 Hoe werkt het?

 De Omgekeerde Toets bestaat uit een viertal stappen, waarin de professional 

steeds bepaalde vragen afweegt:

Stap 1: Welk effect willen we bereiken?

De professional stelt als eerste de vraag: welk effect wil ik samen met de inwoner berei-

ken? De professionals betrekt hierbij het netwerk van de inwoner en andere profes-

sionals. De professional bedenkt samen met de inwoner wat hij wil bereiken en legt de 

afspraken vast die gezamenlijk worden gemaakt, bijvoorbeeld in een plan van aanpak
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Stap 2: Valt dit effect onder de grondwaarden? 

De tweede vraag is of het beoogde effect onder de grondwaarden van de verschillende 

wetten valt? Met ‘grondwaarde’ bedoelt Stimulansz de reden dat de wet is geschreven. 

De artikelen uit die wet zijn de instrumenten waarmee dat doel kan worden bereikt. Ze 

zijn dus geen doel op zich. De grondwaarden zijn:

Wet
Partici- 
patiewet

WMO 2015 Wgs Jeugdwet
Leerplichtwet 
& Wet passend 
onderwijs

Basis Bestaans-mini-
mum

Meedoen aan 
het maat-
schappelijk 
leven

Ondersteu-
ning bij finan-
cieel beheer

Gezond 
en veilig 
opgroeien

Onderwijs voor 
alle jongeren

Complemen-
tair

Overheid 
vult aan op 
middelen die 
zelf verwor-
ven kunnen 
worden

Van burgers 
wordt ver-
wacht dat zij 
zelf zoveel 
mogelijk 
oplossen en 
organiseren

Burgers moe-
ten in eerste 
plaats zelf 
hun financiën 
regelen

Jongeren en 
hun ouders 
zijn zelf in 
eerste plaats 
verant-
woordelijk 
voor veilig 
opgroeien

Jongeren en 
ouders zijn in 
eerste plaats 
verantwoorde-
lijk voor vol-
gen onderwijs 
en behalen 
startkwalificatie

Bevorderen 
Zelfredzaam-
heid

Bij voorkeur 
door betaald 
werk, anders 
door vrijwil-
ligerswerk of 
tegenprestatie

Zo lang 
mogelijk 
in eigen 
leefomgeving

Regie over 
eigen 
financiën

Regie over 
eigen leven

Voorbereiden 
op de maat-
schappij en de 
arbeidsmarkt

Stap 3: Is het besluit ethisch te verantwoorden?

Vervolgens leiden de afspraken tot een formeel besluit. Bij deze stap stelt de professio-

nal de vraag: wat is het effect van het voorgenomen besluit? 

* Uitwerking op persoon, gezin en omgeving (wat betekent het gewenste effect 

voor hen?).

* Mogelijkheden en vaardigheden (wat kunnen de betrokkene en zijn netwerk 

zelf?).

* Zuiver in bedoeling (sluit het effect aan bij de normen en waarden van mijn 

organisatie?).
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Stap 4: Randvoorwaarden

Tenslotte wordt bij de laatste stap een formeel besluit gemaakt op basis van de 

gemaakte afspraken. De Omgekeerde Toets geeft aan dat daarvoor een set aan instru-

menten - hiermee worden wetsartikelen bedoeld - beschikbaar is met:

* ‘Schakelaars’ die toegang bieden tot een bepaalde ondersteuning of die de 

toegang juist afsluiten.

* ‘Draaiknoppen’ voor het vaststellen van de mate van ondersteuning en de 

afspraken tussen professional en inwoner.

* Enkele basisprincipes die in beton zijn gegoten en waarvan niet kan worden 

afgeweken.

Bronnen:
*  www.stimulansz.nl/de-omgekeerde-toets-methodiek
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Hoofdstuk 5

 Hoe gebruik je besluit- 
vormingsmodellen? 
Wanneer welk besluitvormingsmodel?

Het gebruik van besluitvormingsmodellen is behulpzaam om je besluitvorming 

te versterken. Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 4 is er een ruime keuze aan 

besluitvormingsmodellen. Wanneer kies je welke en hoe kun je de verschillende 

modellen gebruiken?

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de modellen te gebruiken zijn in jouw dagelijkse 

praktijk. De modellen zijn vaak multi-inzetbaar: voor verschillende situaties en doelen 

te gebruiken. Daarom is het belangrijk te weten wat precies je doel is als je aan de 

slag gaat met besluitvorming. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven zijn er meerdere typen 

besluiten, in dit hoofdstuk focussen we op de toepassing van modellen bij methodisch 

inhoudelijke besluiten en welke doelen je daarbij kunt hebben. Het doel hangt ook 

vaak samen met het type vraagstuk als ook het moment van het nemen van een besluit, 

beide beschreven in hoofdstuk 2. Als je weet wat je doel is dan kun je ook beter inschat-

ten welk model je kunt gebruiken. 

Doelen van versterken van besluitvorming

Op basis van het werken met professionals en teams rond besluitvorming (Spierts et al., 

2017; Movisie, 2019; Spierts en Verweij, 2020) kunnen we verschillende doelen onder-

scheiden als het gaat om het versterken van hun besluitvorming. Hieronder behandelen 

we de verschillende doelen die professionals in de praktijk hebben bij het versterken van 

besluitvorming. 

1. handelen op casusniveau, waarbij de focus ligt op het zo goed mogelijk handelen 

in casussen

2. leren van casussen, waar de focus ligt op het individueel leren als professional van 

de casussen in jouw werk

3. ontwikkelen als team, waar de focus ligt op het team en hoe dat team besluiten 

neemt en hoe dat zowel procesmatig als inhoudelijk op een goede manier kan.

4. visievorming en agendering, waar de focus ligt op het vanuit besluitvorming leren 

en redeneren wat besluiten betekenen voor de uitvoering van het werk. Welke 

betekenis geef je daaraan als individu, team en organisatie? En wat kun je met die 

betekenis doen?
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Per doel geven we een voorbeeld en staan er reflectievragen genoemd die je als individu 

of team kunt gebruiken om het doel dat je hebt met besluitvorming te bereiken. Deze 

reflectievragen zijn o.a. gebaseerd op de reflectievragen (Spierts & Verweij, 2020) en 

dagboekinstructies (Spierts et al., 2017) uit eerder onderzoek.

5.1 Handelen op casusniveau
Het eerste en meest genoemde doel is om het handelen van de individuele professional 

te versterken bij casussen. Dit kunnen individuele casussen zijn of casussen over col-

lectief werk. Professionals worstelen soms met wat wel of niet te doen. Een besluitvor-

mingsmodel zoals ‘Evidence based practice, shared decision making’ of de omgekeerde 

toets kunnen helpen om te reflecteren op het proces van besluitvorming en op de fac-

toren die van invloed zijn op het besluit. We hebben in eerder onderzoek (Spierts et al, 

2017) gezien dat het gebruik van dagboeken door professionals als behulpzaam worden 

ervaren om beter in beeld te krijgen wat er allemaal speelt in een casus en waar de pro-

fessional zich bevindt in het proces. Professionals geven aan dat het gebruik en invullen 

van zo’n model of het bijhouden van een dagboek goed werkt om per casus goed te 

analyseren en een overwogen plan te maken voor het besluit en handelen.

Want daarmee wordt op individueel niveau men bewust van proces en factoren die van 

invloed zijn. Bij bijvoorbeeld EBP of de omgekeerde toets kun je analyseren welke bron-

nen of factoren van invloed zijn op je besluit, en bijvoorbeeld bij het model van de kin-

derombudsman kun je bekijken welk proces goed is om te doorlopen om met je cliënt 

samen te beslissen. 

PRAKTISCHE TIP

Heb jij een casus die je eigenlijk grondiger wilt analyseren voordat je gaat 

handelen? Kies een model uit hoofdstuk 4, het maakt even niet uit welke, 

kies er eentje die je aanspreekt, en bekijk je casus nu aan de hand van dat 

besluitvormingsproces. Vraag een collega om mee te kijken of je niet een 

belangrijke factor in het besluit vergeet. Of moet je nog iets verder uitzoe-

ken of heb je van iemand nog informatie of steun nodig voordat je kunt 

handelen?
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CASUS IN HET BUURTHUIS

Ik werk als opbouwwerker vanuit een centrum dat ontwikkeld wordt met, 

voor en door de buurt. Een van de buurtbewoners heeft het idee een 

moestuinenproject te beginnen. Ik wil hierin samen met haar optrekken 

met als doel mensen in de wijk onderling met elkaar te verbinden, de 

sociale cohesie te vergroten. De buurtbewoner wil zich alleen richten 

op alleenstaande moeders, dit is echter strijdig met een van onze 

uitgangspunten, namelijk het centrum is voor iedereen toegankelijk. Hoe  

pak ik dit aan, wat is de eerste stap die ik ga zetten?

REFLECTIE

In deze casus gaat het om het individuele handelen van de professional. Het 

kan voor hem/haar nuttig zijn om met de inwoner en eventuele anderen te 

bespreken wat het dilemma hier is en welke aspecten een rol spelen. Bij-

voorbeeld over de visie van het buurthuis dat het een plek is van iedereen, 

en over haar eigen ideeën en over jouw expertise in de omgang met hele 

verschillende mensen of hoe jij vanuit de methode die je hanteert weet hoe 

het werkt in het betrekken van alle deelnemers in een buurthuis. Dan kan jij 

afwegen, het liefst samen met betrokkenen wat in deze casus wat het meest 

passende besluit is. 

Op individueel casusniveau speelt ook de snelheid en het momentum van besluiten een 

rol in hoe je er mee om kunt gaan. Soms leent de casus, het vraagstuk of het moment 

(zoals beschreven in hoofdstuk 1) ervoor om bijvoorbeeld wel met je team te overleggen 

of het in te brengen in een intervisie. Dan kun je leren van een casus en nieuwe plannen 

maken (zie ook het volgende doel leren van casussen). Maar andere casussen vragen 

om een snel besluit en snelle actie, zoals in crisisgevallen of situaties die zich ad hoc 

voordoen.

De tijdsdruk is soms hoog en er kan veel van afhangen van een besluit. En ook in veel 

gevallen is er vaak geen tijd voor een reflectie en lange analyse met een model, geven 

professionals aan. Zij erkennen dat juist in die casussen besluitvorming onder druk staat, 

terwijl dat wel de casussen zijn die het analyseren en stilstaan waard zijn omdat er vaak 

veel van afhangt. In dat soort casussen lijkt het realistischer om bijvoorbeeld in plaats 

van lang stilstaan en nadenken op een andere manier stil te staan bij besluitvorming. 

Je kunt ook bewustwording van besluitvorming bereiken door kleine en minder tijdro-

vende handelingen. Denk aan toch een snelle check bij een collega, wederhoor, of toch 

nog even opzoeken hoe het bij een andere casus zat of hoe de aanpak in de methode 
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beschreven staat. Het gaat in zo’n geval niet om een uitgebreide casusanalyse, maar wel 

om ook in zo’n splitsecond bewust te zijn van de vragen die je hebt of de dingen die 

nog onduidelijk zijn voordat je een weloverwogen besluit kan nemen. Op casusniveau 

moet vooral het model en de toepassing ervan passen bij de noodzaak, momentum en 

bij het vraagstuk. 

REFLECTIEVRAGEN DIE HET HANDELEN OP CASUSNIVEAU 
VERSTERKEN:

* Wat speelt er in deze casus? Wie zijn er betrokken, met welke standpunten?

* Welke stappen kun je zetten? Welke stap moet je extra aandacht geven? En 

wie moet je wellicht betrekken? 

* Hoe worden verschillende factoren beleefd jou als professional, en door de 

betrokken?

* Welke factoren of belangen moet je nog verder uitvragen of uitzoeken?

* Welke opties heb je in deze situatie?

* Wat verwacht je te bereiken bij de verschillende opties die je hebt?

5.2 Leren van casussen
Naast het stilstaan bij besluitvorming in een casus om in die casus goed te kunnen  

handelen als professional valt er ook veel te leren van casussen. Sommige besluitvor-

mingsmodellen zijn meer gericht op dit leerproces dan op het handelen in een actuele 

casus. Van Pelt en collega’s (2020) noemen dit ook wel ‘case based learning and  

reasoning’. Bijvoorbeeld wat je leert van deze casus wat betreft een inhoudelijk vraag-

stuk, maar ook wat je als professional leert over jouw handelen voor volgende cases. 

Vaak is deze manier van stilstaan bij besluitvorming reflectiever: terugblikkend en lerend 

in plaats van direct handelingsgericht in het hier en nu. Meer centraal staat: wat zou 

je voortaan anders doen? Of: wat heb je geleerd over een vraagstuk als armoede? Dan 

over: wat ga je nu doen met cliënt x? 

Het model van De Beslissende Professional is bijvoorbeeld een model dat hiervoor 

gebruikt kan worden omdat het beschrijvend is en niet voorschrijvend. Het biedt een 

reflectiekader over de afwegingen die je hebt gemaakt en of je bijvoorbeeld factoren 

vergeten bent of minder belangrijk hebt gevonden, of waar je misschien minder goed 

een beeld van had. Het geeft inzicht in hoe jij handelde, hoe jij kijkt naar een bepaald 

vraagstuk en wat dat zegt over jou als professional. Soms krijgt een dergelijke reflectie 

het karakter van een intervisie, maar modellen kunnen ook op individueel niveau van de 

professionals ingezet worden om te leren van casussen. Daarbij gaat het dan dus niet 
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om het oplossen van die ene casus, of zorgen dat je daarin afgewogen besluiten neemt, 

maar het gaat er om dat jij leert als professional van de aanpak die je had in de casus en 

wat dat zegt over jouw werk, afwegingen en handelen, ook in relatie tot toekomstige 

casussen.

PRAKTISCHE TIP

Hoe kan jij beginnen met leren van casussen? Pak er een casus bij en analy-

seer die aan de hand van een model. Hierbij is de opdracht expliciet om niet 

de casus te willen oplossen of veranderen, maar alleen om te leren wat jij 

blijkbaar belangrijk vond in deze casus en wat dat zegt over jou in andere 

casussen. 

REFLECTIEVRAGEN DIE HET LEREN OP CASUSNIVEAU 
VERSTERKEN:

* Wat en wie speelde er in deze casus? 

* Heb je stappen te snel gezet of ben je bij een stap blijven steken?

* In hoeverre neem jij besluiten op basis van een analyse en afweging van factoren 

en actoren?

* Van welke factoren ben je je meer en minder bewust in elke stap van het 

besluitvormingsproces? 

* Wat zou je een volgende keer hetzelfde of anders doen?

* In hoeverre ben je je ervan bewust of je intuïtief of analytisch denkt en handelt?

5.3 Ontwikkelen als team
In veel gevallen besteden professionals en teams aandacht aan besluitvorming omdat 

zij als team ook beter en meer gezamenlijk besluiten willen nemen. Dat gaat soms om 

organisatorische besluiten van het team. Denk aan casusverdelingen of het bepalen 

van een samenwerkingsstrategie met de gemeente. Maar vaker gaat het om hoe teams 

besluiten rondom inhoudelijke casussen van inwoners en hoe zij dat als team meer in 

samenspraak en overeenstemming kunnen doen. Bijvoorbeeld bij teamoverleggen wil 

een team gemakkelijker tot besluiten komen en ook meer weloverwogen en gedragen 

besluiten nemen. Professionals geven aan dat teamoverleggen, multidisciplinaire over-

leggen of intervisies soms te vluchtig zijn of te veel gericht op het oplossen van de casus 
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maar dat zij de behoefte hebben om beter met elkaar tot begrip en overeenstemming 

te komen als team. In deze teamontwikkeling in het versterken van de gezamenlijke 

besluitvorming zijn besluitvormingsmodellen ook goed te gebruiken. Je kunt model-

len zoals de Beslissende Professional, of de Omgekeerde toets gebruiken om samen 

een casus te analyseren en van iedereen de individuele argumenten te horen voor het 

ene of het andere besluit. Fijn daarbij is om een model te kiezen dat zowel inhoudelijk 

ruimte laat voor discussie over factoren als processtappen. Want beide worden door col-

lega’s anders aangepakt dan jij zelf doet, en het versterkt het team om daarover uit te 

wisselen. 

In je teamoverleg of intervisie kun je dan te werk gaan aan de hand van zo’n model. Vul 

de factoren van het model in over de casus die je bespreekt, welke gaten vallen er dan? 

En welke collega vindt welke factor belangrijker? En welke collega staat langer stil bij de 

analyse en welke collega gaat direct handelen? Die verschillen geven inzicht in hoe je als 

team besluiten neemt en wat je van elkaar te leren hebt. Het zorgt er ook voor dat je als 

team begrip krijgt voor elkaar en je gesteund voelt in de keuzes die jij vervolgens indivi-

dueel weer maakt, omdat je weet dat je uitvoerig hebt doorgepraat als team over zowel 

de inhoud als het besluitvormingsproces in jullie team. Een team bijvoorbeeld noemde 

de kenmerken van hoe zij in de regel besluiten nemen en formuleerde ook gezamenlijke 

kenmerken voor wanneer zij als team een goed en weloverwogen besluit nemen (Van 

Pelt, Van Rest & Verweij, 2019). Die kenmerken zorgen voor teambinding maar vormen 

ook een ruggensteun voor de individuele professionals in dat team bij het maken van 

keuzes over hoe te handelen in hun dagelijkse werk.

PRAKTISCHE TIP

Wil je je ontwikkelen als team? Een eerste stap kan zijn om gezamenlijk een 

casus van een collega te analyseren, en de verschillende perspectieven of 

ideeën bij die casus bespreekbaar te maken. Dus probeer de casus niet op te 

lossen, maar breng alleen in kaart hoe iedereen tegen die casus aankijkt en 

bepaal samen wat dat betekent voor jullie als team. Welke kennis hebben 

jullie in het team en welke perspectieven uit het team moeten jullie aan-

dacht blijven geven in teamoverleggen? 
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CASUS SAMENWERKING

Wij zijn een team consulenten in dienst van de regionale sociale dienst en voeren 
de Participatie wet en Wet Schuldhulpverlening uit. We begeleiden inwoners op 
het vlak van uitkering, vinden van werk en schulden. We werken samen met wijk-
teams en merken dat er botsende uitgangspunten zijn. Vanuit het wijkteam staat 
de vertrouwensband met de inwoner voorop. Vanuit de sociale dienst zijn we ook 
verplicht rechtmatig te werken en dus eventuele overtredingen van de wet te 
melden. Het komt geregeld voor dat we zien dat iemand niet voldoet aan de wet 
– bijvoorbeeld door meer bij te verdienen dan is toegestaan – maar dat we tege-
lijkertijd zien dat het zonder deze bijverdienste voor de inwoner niet mogelijk is 
het gezin draaiende te houden. We worstelen als team dus met deze twee petten: 
handhaven versus hulpverlenen en vragen ons als team af wat hiermee te doen?

REFLECTIE

In deze casus worstelen meerdere individuele professionals uit het team met 
hetzelfde dilemma, en waarschijnlijk hebben ze verschillende manieren van han-
delen. Het is dus nuttig van elkaar te horen welke wijze van handelen zij hebben 
en wat de afweging daarbij is. Want zo kunnen ze van elkaar leren wat de rede-
nen zijn om te handhaven of om maatwerk hulp te bieden, maar ook toewerken 
naar een gedeelde norm: hoe gaan wij met dit soort terugkerende situaties om? 
Door daarover uit te wisselen met het team kan elke professional individueel be-
sluiten nemen op basis van steun door een gezamenlijke visie en vertrouwen. En 
tevens ontstaat er door die uitwisseling ook meer wederzijds begrip en vertrou-
wen in het team richting elkaars standpunten en werkwijzen. 

REFLECTIEVRAGEN DIE HET ONTWIKKELEN ALS TEAM VERSTERKEN:

* Welke factoren worden meer of minder belangrijk gevonden in jullie team?

* Welke werkstijl hanteren jij en je collega’s het meest en waarom: de praktische of 

relationele werkstijl?

* Welke rol spelen emoties in jullie werk en besluitvorming?

* Hoe steunen en versterken jullie in het team elkaars besluitvorming?

* Welke opdracht hebben jullie en wat vraagt dat aan randvoorwaarden, 

vaardigheden en diversiteit aan achtergronden?

* Op welke (kennis) bronnen baseren jullie je in het team?

* Hoe besteden jullie in het team aandacht aan besluitvorming en leren van elkaar?

* Wat zijn terugkerende dilemma’s in het team? Hoe kijken jullie als team naar deze 

terugkerende dilemma’s? Welke besluiten nemen jullie hierover?

pagina 44 van 52   *   Betere besluiten in het sociaal werk 



5.4 Visievorming en agendering
Er komt veel op sociaal professionals en teams af aan nieuwe opdrachten en verande-

rende context (denk aan opdrachtgevers, samenwerkingspartners of regelgeving) en er 

wordt van ze verwacht dat ze goed hun werk blijven doen in die veranderende werk-

omstandigheden. Soms vraagt het inhoudelijk een iets andere focus en soms vraagt het 

om organisatieverandering. In beide gevallen is een sterke basis nodig waar de teams 

op kunnen terugvallen in hun werk. In leerkringen en workshops (Movisie, 2019) waarin 

we werkten aan het versterken van besluitvorming kwam een aantal keer naar voren dat 

visievorming als team of als organisatie belangrijk is en dat werken aan je besluitvor-

ming en het daarover met elkaar hebben bijdraagt aan de visievorming. 

Om enerzijds als individuele professional goed je werk te kunnen doen in dagelijkse 

casussen, maar anderzijds ook om als team gezamenlijk te handelen en niet als losse 

eenheden. Die gezamenlijkheid wordt door professional belangrijk gevonden, zodat zij 

weten waar ze voor staan en vanuit welke richting zij werken. In leerkringen zagen we 

dat besluitvormingsmodellen en het stilstaan bij besluitvorming in het team helpt om 

aan deze visievorming te werken. De gesprekken die gevoerd worden over casussen, 

over de afwegingen, meningen en argumenten geven allemaal voeding aan een sterk 

verhaal waar je als team voor staat. 

Visievorming vraagt alleen wel een ander soort gesprek dan een gesprek over een 

individuele casus. Normaliter is de neiging om met een besluitvormingsmodel te analy-

seren wat er speelt in een casus en hoe je die zo goed mogelijk kunt oplossen met een 

weloverwogen besluit. Wanneer je aan visievorming wilt werken, dan zul je een niveau 

boven de casussen moeten gaan hangen. Dus je stelt dan niet de vraag ‘hoe lossen we 

deze casus op?’ maar je stelt een vraag als ‘wat leren we van deze casussen, en wat vin-

den wij daar als team van?’ en ‘waarom past deze casus wel of niet bij ons als team en 

hoe vinden wij dat we horen te handelen in dergelijke casussen?’ In eerder onderzoek 

bij een team jeugdmaatschappelijk werkers werkten professionals in een interessant 

proces aan visievorming als team (Van Pelt, Van Rest & Verweij, 2019).

Je overstijgt de individuele casus bij het behandelen van dat soort vragen als team, maar 

focust op de lessen die te trekken zijn hoe jullie over het algemeen handelen en vanuit 

welke overtuigingen of gezamenlijke uitgangspunten. Het formuleren van dergelijke 

gezamenlijke uitgangspunten zorgt er voor dat je kunt komen tot een visie als team. 

Sommige teams geeft het houvast om uitgangspunten en een visie te verwoorden in 

een vaststaande tekst, andere teams helpt het meer om steeds opnieuw reflectieve en 

visievormende gesprekken te voeren over het werk.
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PRAKTISCHE TIP

Beginnen met visievorming in je team? Breng in een teamoverleg allemaal 

twee casussen in. Print die uit en analyses met elkaar: wat zijn terugkernede 

vraagstukken of dillema’s? En hoe gaan jullie daar mee om? Bepaal samen 

wat jullie leren van deze casus-analyse en bepaal acties op verschillende 

niveaus in de organisatie.

CASUS GEZAMENLIJK STANDPUNT

Wij zijn een wijkteam, een van onze opdrachten is het versterken van de 

netwerken in de buurt. We krijgen veel vragen en initiatieven van burgers, 

verenigingen, vrijwilligers. Soms meer dan we aankunnen, en nu kiezen 

we vooral op basis van praktische redenen zoals wie er tijd heeft of de 

overtuigingskracht van een inwoner of betrokken professional. We vragen 

ons als team af hoe we als team met deze vragen van inwoners omgaan? 

Kunnen we daarin meer samen vaststellen wat we wel doen en wat we niet 

doen?

REFLECTIE

In deze casus speelt de waan van de dag een grote rol, maar belangrijker 

is eigenlijk nog dat aangegeven wordt dat er geen duidelijkheid is op basis 

waarvan ze wel of niet tot ondersteuning overgaan bij een initiatief van 

inwoners. Het lijkt steeds een losstaande afweging, terwijl er terugkerende 

patronen zijn waarover je als team afspraken kunt maken. Dus dit team kan 

met elkaar bespreken wat terugkerende vragen zijn en vaststellen wat hun 

antwoord daarop is als uitgangspunt voor het team. 
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REFLECTIEVRAGEN DIE VISIEVORMING EN AGENDERING  
ALS TEAM VERSTERKEN:

* Hoe kijken jullie als team naar de opdracht? Wat is jullie visie daarop? 

* In hoeverre zijn rollen en verantwoordelijkheden met 

samenwerkingspartners voldoende duidelijk afgestemd? 

* Wat vraagt de opdracht aan kennis, vaardigheden en andere voorwaarden? 

In hoeverre zijn deze punten aanwezig? Wat doen jullie als blijkt dat 

bepaalde randvoorwaarden ontbreken?

* Welke rol hebben jullie zelf en welke rol hebben anderen (organisatie of 

opdrachtgever) in het leren van casussen?

* Op wat voor niveau richt jullie handelen zich vooral? 

 – het microniveau van het individu en zijn directe omgeving; 

 – het mesoniveau van de buurt, wijk, gemeenschap; 

 – het macroniveau van de ruimere samenleving, sociaal beleid

* Hoe pakt beleid uit voor de inwoners waar je mee werkt?

* Welke problematiek komt veel voor in jouw casussen? 

* Welke structurele (terugkerende) oorzaken van individuele problematiek zie 

je in jouw casussen? Hoe ga je daarmee om? 

* Tot wat voor soort handelen leidt dit? Werk je aan de gevolgen van beleid 

(invoegen), of werk je aan beleids- en maatschappelijke verandering 

(structuraliseren) (Scholte, 2018)? 

* In hoeverre maken signaleren, agenderen, belangenbehartiging, 

beleidsbeïnvloeding onderdeel uit van jullie werk? En hoe doen jullie dat?
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