
Aan de slag met professionele 
besluitvorming in je werk 
Onderzoeksverslag van een leertraject met sociaal werkers
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1   Samenvatting 

We vatten in een aantal punten samen wat de 
relevantie is voor professionals om met besluit- 
vormingsmodellen te werken en hoe zij hier het 
beste mee aan de slag kunnen gaan.

Wat het oplevert:
1.  Het geeft professionals nieuwe inzichten die tot andere 

resultaten of doorbraken leiden.
2. Professionals zien eerder nieuwe mogelijkheden in een casus.
3.  Besluitvormingsmodellen verleiden professionals om nieuwe 

werkwijzen aan te gaan.
4.  Professionals worden bewuster van besluitvorming, ook 

samen met de inwoner.
5. Besluiten worden beter gedragen door collega’s.

Wat goed werkt:
1.  Collegiaal overleg is van belang om elkaar scherp te houden 

en bewust te maken van de eigen besluitvorming. Ook zorgt 
het voor het juist toepassen van de modellen.

2.  Een goede voorbereiding is van belang om de modellen 
eigen te maken en om goed de casus te analyseren. Rust 
inbouwen en soms een stapje terug doen in het proces zorgt 
voor meer gedegen besluitvorming.

3.  Goed uitzoeken hoe het model concreet werkt en vervolgens 
bepalen welk model bij welke casus past. 

Uitdagingen bij het werken met 
besluitvormingsmodellen:
1.  Het is niet gemakkelijk om het juiste model bij een casus  

te kiezen.
2.  Het is moeilijk om collega’s mee te krijgen als je zelf nog 

lerende bent.
3.  De organisatie moet ook lerend zijn; beperkte ruimte en 

werkdruk staat in de weg.
4.  Je moet je ertoe zetten om iets anders te gaan doen dan  

je altijd al doet.
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2   Het leertraject

Het gaat om de volgende modellen: De beslissende profes-
sional, Evidence Based Practice, Vier vensters van Montfoort, 
Gedeelde besluitvorming, Shared Decision Making, Het beste 
besluit voor het kind en de Omgekeerde toets.  

In 2021 hebben verschillende sociaal professionals geoefend 
met deze modellen in de praktijk vanuit het leertraject ‘Aan de 
slag met professionele besluitvorming in je werk.’ In het leer- 
traject stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 

• Wat levert het werken met besluitvormingsmodellen op voor 
jouw werk als sociaal professional? 

• Wat en hoe werkt (bij) het inzetten van besluitvormings- 
modellen in de praktijk?

• Welke invloed heeft het werken met een besluitvormings- 
model op je professionele ruimte? 

• Wat vinden sociaal professionals van de handreiking?  
Wat wordt er gemist? Hoe kan de inhoud beter toegepast 
worden?

• Hoe kunnen we het belang en de inhoud van profes-
sionele besluitvorming onder de aandacht krijgen van de 
‘niet-voorlopers’?

Aanleiding en onderzoeksvragen 
Movisie heeft een leertraject begeleid rondom professionele 
besluitvorming waarin sociaal professionals met verschillende 
besluitvormingsmodellen hebben geoefend in de praktijk. In 
dit onderzoeksverslag vind je de resultaten van dit traject en de 
geleerde lessen. 

Sociaal professionals maken dagelijks verschillende keuzes bij 
het ontwerpen en uitvoeren van interventies. Goede profes-
sionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwali-
teit van de dienstverlening en ondersteuning aan cliënten en 
burgers. Professionele besluitvorming is de wijze waarop sociale 
professionals hun handelen inrichten, de keuzes die ze daarbij 
maken en hoe die keuzes tot stand komen. Sociaal professionals 
ervaren besluitvorming vaak nog als een ‘zoektocht’ en baseren 
hun keuzes snel op gevoel en intuïtie (Movisie & Spierts, 2017). 
Om de bewustwording van professionele besluitvorming te 
versterken en professionals handvatten te geven bij het maken 
van keuzes, heeft Movisie de handreiking ‘Betere besluiten in 
het sociaal werk’ ontwikkeld. Hierin staan verschillende besluit-
vormingsmodellen die sociaal professionals kunnen gebruiken in 
hun dagelijks werk. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-02/Betere-besluiten-in-het-sociaal-werk_1.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-02/Betere-besluiten-in-het-sociaal-werk_1.pdf


pag 4 van 12  *  Aan de slag met professionele besluitvorming in je werk  *  Movisie

1. Samenvatting 

2. Het leertraject 

  Aanleiding en  
onderzoeksvragen 

 Opzet leertraject 

  Rol van de professionals  
als medeonderzoeker 

  Leervragen sociaal  
professionals 

3.  Resultaten & ervaringen 

  Wat levert het werken met 
besluitvormingsmodellen  
op voor jouw werk? 

 Wat en hoe in de praktijk 

  Uitdagingen bij het  
toepassen 

  De invloed op je  
professionele ruimte 

  Reflectie van sociaal  
professionals op hun eigen 
leervragen 

  Wat vinden sociaal  
professionals van de  
handreiking? 

  Hoe kunnen we het  
onder de aandacht krijgen  
van de ‘niet-voorlopers’? 

Opzet leertraject 
Het leertraject, waar 10 sociaal professionals aan meededen, 
bestond uit 5 bijeenkomsten, met tussenpozen van 3 tot 4 
weken. Tussen de bijeenkomsten door werden er ‘huiswerk’ 
opdrachten gegeven of formuleerden professionals zelf acties 
en opdrachten om concreet aan de slag te gaan met besluitvor-
mingsmodellen in de dagelijkse praktijk en om leerervaringen op 
te doen. Daarop werd gereflecteerd tijdens de bijeenkomsten.

1.  Ontwerpbijeenkomst: samen met de deelnemers bepalen 
hoe we te werk gaan in dit leertraject en het vaststellen van 
persoonlijke leerdoelen.

2.  Planbijeenkomst: wie gaat wat doen met welk model?
3.  Actiebijeenkomst: wat voor acties heb je al gedaan en wat 

ga je nog meer uitproberen? Welke dingen vallen nu al op 
waar we van kunnen leren?

4.  Reflectiebijeenkomst: wat zijn de geleerde lessen van de 
experimenten?

5.  Afsluitende bijeenkomst: conclusies trekken over de gestelde 
onderzoeksvragen.

Rol van de professionals als medeonderzoeker 
De sociaal professionals die hebben meegedaan, hebben 
verschillende achtergronden en deskundigheden: 
maatschappelijk werk, wijkteammedewerker, schuld- 
hulpverlening en opbouwwerk.

10 sociaal professionals deden mee aan het leertraject, waarvan 
2 stopten na de derde bijeenkomst in verband met grote 
werkdruk. Een belangrijk aspect was dat de sociaal professionals 
ook medeonderzoeker en ontwerper waren van het leertraject 
en dus actief input gaven over de vorm en inhoud van het 
leertraject. Met elkaar werd het proces van het oefenen met 
de besluitvormingsmodellen afgestemd op basis van hun eigen 
leerstijl en onderzoeksvragen. Daarnaast spraken de sociaal 
professionals ook op eigen initiatief tussen de bijeenkomsten 
met elkaar af om gezamenlijk met modellen te oefenen aan de 
hand van casuïstiek en te reflecteren op leerervaringen. 

Leervragen sociaal professionals 
Tijdens het leertraject hadden de sociaal professionals ook hun 
eigen leervragen geformuleerd en gingen hiermee aan de slag:  

• Welk model is in welke situatie toepasbaar? Wat zijn (on)
gewenste effecten van het model? Welk model past bij mijn 
werk? 

• Hoe kan ik op casusniveau onderbouwde beslissingen nemen? 
• Hoe kan ik in mijn team casussen bespreken aan de hand van 

besluitvormingsmodellen en gedragen beslissingen maken als 
team? 

• Hoe kan ik bewoners eigenaar laten zijn van specifieke  
besluiten in hun wijk? 
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3   Resultaten en ervaringen

    Wat levert het werken met besluitvormingsmodellen op voor jouw werk  
als sociaal professional? 

Nieuwe input met ander resultaat
  Je neemt beslissingen die je anders niet had gemaakt. 
   Het helpt om te komen tot nieuwe doorbraken, in zaken 

waar je daarvoor aan het ‘aanmodderen’ was.

Met de Omgekeerde toets keken we eerst naar de 
wensen en behoeften van de inwoner in wat hij wil 

bereiken en vervolgens werd dit getoetst aan de juridische 
mogelijkheden. Was dus eerst niet mogelijk als je vanuit de 
juridische kaders ging kijken, maar het werd wel mogelijk 
door eerst te kijken naar wat wil de inwoner bereiken.’ 

Met De beslissende professional maak je de 
verschillende factoren die meewegen in besluitvorming 

expliciet en je kijkt wat geeft de doorslag? Dat helpt jou om 
een keuze te maken en hierover kun je in gesprek gaan met 
de inwoner.’ 

‘Ik heb er meer moed door gekregen. Ik had 
niet overlegd en ik had zaken bijvoorbeeld gelaten zoals 

ze waren en nu actie genomen. Dat heeft positief uitgepakt! 
Met de modellen in de hand. Kennis is macht.’ 

Ik vond het enorm interessant (om in deze casus toe te 
passen, red.) en net alsof je onbekend land aan het 

verkennen bent (de casus was vastgelopen, red.). Ik heb 
overal hulp gezocht en je voelt dat er meer is. Het juridische 
slaat vaak dood. Maar door de Omgekeerde toets zag ik iets 
anders in besluitvorming. Eerst kijken wat wil de inwoner 
eigenlijk en dan het juridische erbij zoeken. Zonder dit model 
had ik niet omgekeerd gedacht.’

Nieuwe invalshoeken en mogelijkheden
    Verschillende modellen zorgen voor verschillende invals-

hoeken: daarmee kom je tot andere inzichten dan de 
gebruikelijke. 

    Het kennen van verschillende besluitvormingsmodellen biedt 
een rijkheid aan mogelijkheden met betrekking tot het ma-
ken van keuzes. 

Het Vier Vensters Model vind ik heel fijn: Het bevraagt 
mij op feiten, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed 

en het bevraagt mij op het systeem. Dat ik mensen in het 
netwerk nog te weinig betrek. Oh ja, daar moet ik ook nog 
wat mee. Dat model helpt mij heel erg.’ 
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Ik heb een ander model toegepast dan ik normaal zou 
doen. Dat beviel mij enorm. Normaal pin ik mij vast 

aan de Omgekeerde toets, want dat past bij mij. Het 
toepassen van Evidence Based Practice geeft weer een 
andere invalshoek en je komt tot een ander gesprek en ook 
een mooie conclusie. Het is leerzaam om buiten je eigen 
comfortzone te kijken.’

Bij Shared Decision Making: het onderliggende idee van 
ieders mening telt, iedereen bekrachtigen om zijn 

ideeën en mening mee te laten wegen sprak mij aan. In ‘het 
veld’ paste het ook mooi omdat niet alle buurtbewoners 
hetzelfde stonden tegenover een initiatief. Door het model en 
het gesprek met mijn collega binnen het leertraject kon ik 
ook verder met het meenemen van een afwijkende mening in 
de groep inwoners.’

Bewustwording van besluitvorming
   Gebruik maken van besluitvormingsmodellen leidt tot be-

wustwording van de vele besluiten die je als professional op 
een dag neemt, overigens vaak zonder betrokkenheid van de 
inwoner.

   Ook levert het bewustwording op van het belang van en de 
mogelijkheden voor het betrekken van de cliënt / inwoner(s) 
in de besluitvorming. 

Je neemt zoveel besluiten op een dag. Daar heb je geen 
idee van. Alles wat je doet is een besluit. Dat ga ik mij 

nu veel meer realiseren.’

Je gaat stilstaan bij de stappen. Je gaat letten op de 
processen. Dus steeds naar het proces kijken waar je zit 

in het model en je bent gedwongen om alle stappen te 
nemen en te overdenken.’

Aanzet tot gedragenheid
   Aanleiding om meer met collega’s te overleggen. 
   De modellen helpen om besluiten te delen en gedragen 

beslissingen te nemen binnen het team. Ze bevestigen de 
beslissing die je maakt en dat sterkt je in het werk; ook wel 
bewustwording van onbewuste bekwaamheid.

Het zorgt voor bevestiging in de keuze die ik heb 
gemaakt.’ 

Je wordt bewust van de dingen die je al hebt gedaan. Je 
krijgt meer inzicht in wat je kent en je krijgt veel kennis, 

wat ken ik nog niet en wat kun je bewust toepassen. Je kunt 
veel bewuster toepassen wanneer je wat in welke situatie 
gaat gebruiken.’
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Het belang van collegiaal overleg
   De toepassing van de modellen wordt nog waardevoller als 

dit in collegiaal verband plaatsvindt, dus neem samen met je 
collega’s de stappen van de modellen door. Collega’s kunnen 
namelijk nog extra vragen stellen die tot nadenken zetten en 
hun expertise inbrengen. 

Bij het toepassen van het model gingen we weer terug 
naar de vraag, niet naar de oplossing., “Nee, we zijn 

nog bij de analyse”. Hier hielpen mijn collega’s bij.’

Van mijn collega’s krijg ik dingen terug van, oh ja, dat 
ga ik uit proberen en dat zorgt dat ik verder ga 

doordenken. Juist daarom is dat waardevol.’   

Het belang van voorbereiding en rust inbouwen
   Het is van belang om de casus scherp te hebben. Wat is het 

dilemma of de vraag precies? Dat is vaak stap 1 in het model 
of voor dat je het model gaat gebruiken. Vanuit daar ga je 
verder.

   De theorie achter het model kennen is ook van belang, 
anders weet je niet goed wat de filosofie erachter is en hoe 
je het moet toepassen.

   Je gaat niet direct naar een oplossing. Door de stappen te 
overdenken en genoeg tijd te nemen voor de analyse kom je 
tot andere besluiten. 

Het belang van het juiste model bij de juiste casus
   Een model moet praktische handvatten bevatten en dus niet 

te abstract zijn. Niet alleen maar een zienswijze, ook een 
werkwijze.

   Het ligt aan de casus, dilemma of het terugkerende thema 
welk besluitvormingsmodel je gebruikt.  

Het hangt er ook vanaf welke casus je hebt. Belangrijk 
om de casus eerst scherp te hebben. Niet elke casus is 

geschikt voor elk model of niet elk model is geschikt voor 
elke casus. Je moet daarmee oefenen, spelen om in de gaten 
te krijgen wanneer je welk model kunt inzetten.’  

Wat wij doen in ons groepje: eerst kijken wat de casus 
precies is. Dan heb je hem scherp. Dan ga je het model 

kiezen. We zijn drie keer geswitcht van model. Dan heb je het 
besluitvormingsmodel. Soms stap je dan ineens over. En dan 
ga je spelen. Je speelt ook met hoe je het model toepast. Je 
moet die wolkjes (uit het model van de Beslissende 
Professional, red.) ook niet allemaal invullen, ook niet bij elk 
punt erbij. Eruit pakken wat passend is op dat moment. Dat 
bedoel ik met spelen.’ 
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 Individuele casussen versus collectief werken
   De modellen sluiten goed aan bij de hulpverlening aan de 

inwoner/cliënt. De taal en stappen in de modellen maken dat 
ze minder aansluiten bij het opbouwwerk. Bij collectief wer-
ken gaat het vaak om activatie en verbinding tussen mensen 
en in de buurt en dat is minder de insteek van de modellen. 
Met de huidige modellen moet steeds de vertaalslag worden 
gemaakt naar de interactie tussen opbouwwerkers en wijk-
bewoners. Dit is een uitdaging. 

Insteek (van mijn leerdoel, red.) was om handvatten te 
krijgen om bewoners te helpen bij besluiten. Bleek dat 

het om mijn eigen proces tot besluitvorming ging. Was even 
schakelen, maar uiteindelijk heb ik wel meer zicht gekregen op 
mijn proces en dat ik doelgericht bezig ben. Het model helpt 
mij om het cyclisch te doen en in kleine stapjes te denken.’

Concreetheid van modellen 
   Het is lastig om de modellen goed toe te passen. Ze hebben 

te weinig praktische handvatten, in ieder geval zoals deze 
op dit moment in de handreiking beschreven worden. Een 
aanbeveling is dan ook om de handreiking en de beschrijving 
van de modellen praktischer te maken, onder andere door 
voorbeeldcasussen te gebruiken.

Betrekken van het team, ruimte in de organisatie en de 
invloed van werkdruk
   Professionals ervaren dat het lastig is om het team ook te be-

trekken en mee te laten doen. Zij missen hierin een lerende 

organisatie en een team dat open staat voor meer bewust-
wording van besluitvorming: ‘Soms sta je alleen met je model 
idee in het team’, ‘Ik probeer het team op een lijn te krijgen’, 
‘Ontwikkeling, scholing en intervisie wordt steeds uitgesteld. 
Sociaal professionals ervaren in hun teams dat de werkdruk 
erg hoog is, waardoor de aandacht voor professionele be-
sluitvorming geen hoge prioriteit heeft. 

   Ook binnen het leertraject ervaren professionals grote drukte 
in het dagelijkse werk, waardoor het lastig wordt om tijd te 
maken voor het toepassen van modellen en om hiervan te 
leren. Professionals moesten bij een van de opdrachten een 
liedje uitzoeken bij hun associatie van de afgelopen maand, 
één van de professionals gaf als antwoord: ‘Maak plaats, 
maak plaats, maak plaats, we hebben een ongelofelijke 
haast.’

 Zoektocht naar het juiste model bij de casus
   Niet elke casus past bij elk model. Het is soms nog een 

zoektocht welk model je kan gebruiken voor welke casus en 
welke niet. Kan je alles afschrapen van het model en dan ver-
talen naar de casus? Daarmee worstelden we. Het voelt soms 
gekunsteld om het toe te passen. Past de casus dan niet? Of 
het model niet? 

Uitdaging om iets nieuws te proberen
   Professionals gebruiken eerst de modellen of besluitvor-

mingsmanieren die hen al bekend zijn, vanuit hun eigen 
comfortzone. Het vraagt dus wel een extra stap om ook 
andere modellen te proberen.  
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In het beantwoorden van deze onderzoeksvraag merken we 
verschillende interpretaties van professionele ruimte. Hieronder 
een drietal richtingen hoe professionals spreken over het effect 
van werken met besluitvormingsmodellen op je professionele 
ruimte. 

 Een gevoel van rust door gedeelde verantwoordelijkheid
   Professionals geven aan dat het prettig is als je je besluitvor-

ming meer samen met de inwoner(s) doet. Het begint vaak 
bij gedragenheid in het team, maar het is helemaal fijn als 
het gedragen en samen met de inwoner(s) is. Professionals 
ervaren dan meer rust, omdat de verantwoordelijkheid niet 
alleen bij hen ligt. Het loslaten van de verantwoordelijkheid 
kan ook spannend zijn. Want ‘je verliest de controle’, zei één 
van de professionals. Maar ze vinden het prettig dat besluit-
vorming meer in samenspraak gaat en ‘het ontslaat je ook 
van het beeld “de god-hulpverlener” zoals je soms gezien 
wordt’, vult een andere professional aan.

Positieve invloed van structuur en processtappen op je 
ruimte als je de modellen kent
   Extra stappen en weer een nieuw model (naast de al 

gebruikte instrumenten) kan voelen als extra druk. Om die 
druk om te zetten in rust en ruimte is het noodzakelijk dat 
je de modellen goed in de vingers hebt. Het werken met 
modellen vanuit het proces zorgt ervoor dat je klein begint, 
met stap 1, en het eigen maken van de nieuwe werkwijze. 
Bijkomend voordeel is dat modellen vaak minder afvinklijstjes 

zijn, maar meer deel uitmaken van een ‘holistische 
benadering’, zoals één van de professionals het omschreef. 
Het biedt de professionals speelruimte om aspecten van een 
model in te zetten. Dat ‘spelen’ vereist wel goede kennis van 
de modellen, zo bleek uit het leertraject.

 Nieuwe inzichten en doorbraken
   Professionals lijken professionele ruimte voornamelijk te 

interpreteren als rust en vrijheid. Daarnaast valt in boven-
staande resultaten op dat professionals meermaals benoe-
men dat ze door het gebruik van besluitvormingsmodellen 
andere werkwijzen uitproberen, uit de comfortzone stap-
pen en tot nieuwe inzichten komen. Hierdoor komen ze tot 
andere resultaten. Het werken met besluitvormingsmodellen 
werkt niet beperkend of te voorschrijvend. De structuur die 
samenhangt met een model geeft juist ruimte.



pag 10 van 12  *  Aan de slag met professionele besluitvorming in je werk  *  Movisie

1. Samenvatting 

2. Het leertraject 

  Aanleiding en  
onderzoeksvragen 

 Opzet leertraject 

  Rol van de professionals  
als medeonderzoeker 

  Leervragen sociaal  
professionals 

3.  Resultaten & ervaringen 

  Wat levert het werken met 
besluitvormingsmodellen  
op voor jouw werk? 

 Wat en hoe in de praktijk 

  Uitdagingen bij het  
toepassen 

  De invloed op je  
professionele ruimte 

  Reflectie van sociaal  
professionals op hun eigen 
leervragen 

  Wat vinden sociaal  
professionals van de  
handreiking? 

  Hoe kunnen we het  
onder de aandacht krijgen  
van de ‘niet-voorlopers’? 

  Reflectie van sociaal professionals op hun eigen leervragen

De deelnemende professionals formuleerden eigen leervragen. 
Aan het einde van het leertraject vroegen we ze daarop te re-
flecteren: waar waren ze trots op? Wat hebben ze bereikt of ge-
daan? Welke vragen zijn beantwoord en welke staan nog open? 
En welke vragen zijn misschien opgekomen door dit leertraject? 
Hieronder de belangrijkste lessen die professionals leerden en 
tips die zij elkaar gaven.

 Als je aan besluitvorming gaat werken, houd het  
dan klein en werk in reële stapjes. 

Ik ben blij met de stappen die ik heb gezet, maar vooraf 
had ik de grote ambitie om besluitvorming al helemaal 

te implementeren in mijn team. Dat is eigenlijk teveel 
gevraagd.

 Besluitvormingsmodellen zorgen ervoor dat je niet  
te snel naar een besluit gaat. 

Ik ging wat vaker stilstaan of een stapje terug, 
waardoor ik bewuster ging nadenken en het ook meer 

samen met de inwoners deed.

 Besluitvormingsmodellen kunnen helpen voor  
inhoudelijke verdieping en gezamenlijkheid. 

Ik heb de modellen gebruikt om casussen te analyseren; 
welke belangen spelen er allemaal. Ik ga mijn team 

daar ook meer op coachen; samen kijken naar de casussen 
van het afgelopen jaar en kijken wat daar onder ligt’. 

Het is belangrijk om de modellen wel goed in de  
vingers te hebben. 

Ik merkte dat een proces soms lastig was en soms 
ruimte bood toen ik ermee ging werken. Voordat je 

ermee kunt gaan spelen moet je ze allemaal goed kennen.’

 Besluitvormingsmodellen geven andere inzichten  
op casussen. 

Ik werd uit mijn comfortzone gehaald, omdat ik die 
manier van werken niet deed, en met dat model moest 

dat anders, maar daardoor zag ik andere dingen in de casus.’

NIEUWE VRAGEN NA DIT LEERTRAJECT WAARMEE 
DE PROFESSIONALS AAN DE SLAG WILLEN:

•  Hoe besluitvormig te organiseren in een overleg met 

wijkbewoners en daarbij zorgen dat alle wijkbewoners 

mee (kunnen) doen.

•  Collega’s meer betrekken en het inzetten van besluitvor-

mingsmodellen in onze overleggen.

•  De coachstijl richting het team aanpassen op de werk-

wijze van het model.



pag 11 van 12  *  Aan de slag met professionele besluitvorming in je werk  *  Movisie

1. Samenvatting 

2. Het leertraject 

  Aanleiding en  
onderzoeksvragen 

 Opzet leertraject 

  Rol van de professionals  
als medeonderzoeker 

  Leervragen sociaal  
professionals 

3.  Resultaten & ervaringen 

  Wat levert het werken met 
besluitvormingsmodellen  
op voor jouw werk? 

 Wat en hoe in de praktijk 

  Uitdagingen bij het  
toepassen 

  De invloed op je  
professionele ruimte 

  Reflectie van sociaal  
professionals op hun eigen 
leervragen 

  Wat vinden sociaal  
professionals van de  
handreiking? 

  Hoe kunnen we het  
onder de aandacht krijgen  
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   Wat vinden sociaal professionals 
van de handreiking? 

Wat wordt er gemist? Hoe kan het praktijk gerichter?

   Meer inzichten en handvatten zijn nodig wanneer welk 
model geschikt is voor een bepaalde casus. ‘Bij het ene 
past de omgekeerde toets goed, bij andere besluit past 
het vier vensters model beter, bij de andere past de 
beslissende professional. Voorbeelden kunnen helpen om 
een keuze te maken voor een bepaald model.’

   Professionals willen weten hoe ze het model praktisch 
kunnen gebruiken en in kunnen zetten in een casus. Het 
vraagt om meer informatie, duidelijke fasering, stappen en 
handvatten. ‘Het liefste ook een casus uitgewerkt per model, 
zodat je kan zien hoe je het kunt gebruiken.’ 

   Een aanvulling op de handreiking zou bijvoorbeeld 
zijn: Een filmpje waarin een casus wordt ingebracht en 
sociaal professionals volgens het model overleggen. 
Of een e-learning waarin professionals leren hoe ze de 
besluitvormingsmodellen concreet kunnen toepassen. 

   Een verdiepende workshop: werken met 
besluitvormingsmodellen.

In 2020 maakte Movisie de handreiking 'Betere besluiten in het 
sociaal werk'. In dit leertraject gebruikten de professionals deze 
handreiking en vroegen we naar hun ervaringen ermee en hun  
tips ter verbetering.

   Hoe kunnen we het belang en de 
inhoud van professionele besluit-
vorming onder de aandacht krijgen 
van de ‘niet-voorlopers’? 

   Professionele besluitvorming als keuzevak maken binnen het 
HBO-onderwijs.

   Aansluiting zoeken bij lectoraat Hogescholen, bijv. 
professionele identiteit / vakmanschap.

   Een stappenplan ontwikkelen: hoe implementeer je 
(modellen van) professionele besluitvorming in het werk. 

   Met behulp van casuïstiek laten zien hoe de modellen 
werken.

   De organisatie moet ook samen met professionals beslissen, 
net zoals professionals dat samen met inwoners moeten 
doen.

  1 van de onderzoekers uitnodigen in een teamvergadering.

   Organisaties verleiden om er mee aan de slag te gaan, hen 
coachen en begeleiden om het te implementeren.

https://www.movisie.nl/publicatie/betere-besluiten-sociaal-werk
https://www.movisie.nl/publicatie/betere-besluiten-sociaal-werk
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