
Besluitvormingsmodellen in de praktijk

Handreiking 2.0

Betere besluiten  
in het sociaal werk



Colofon

Auteurs: Mariël van Pelt, Sanneke Verweij en Martin van de Lustgraaf

Eindredactie: Esther den Breejen

Vormgeving: Suggestie & Illusie, Utrecht.

Beeld: 123RF

April 2022

© Movisie. Gedeeltelijke overname van teksten is alleen toegestaan met 

bronvermelding.

Downloaden: www.movisie.nl

Deze publicatie is gefinancierd door het Ministerie van VWS.

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.

http://www.movisie.nl


Inhoudsopgave

Over deze handreiking 2.0 4

Werken met de modellen: ervaringen en tips 8

Schema: Welk model, wanneer en hoe? 10

DEEL 1

 
1. 

1. Individueel: handelen op casusniveau en leren van casussen 11

 1.1. Handelen op casusniveau 11

 1.2. Leren van casussen 13

 1.3. Voorbeelden besluitvormingsmodellen en de praktijk 15

DEEL 2
2. Team: ontwikkelen en visievorming 39

 2.1. Ontwikkelen als team 39

 2.2. Visievorming en agendering als team 41

DEEL 3  

3. Vraagstukken en momenten van professionele besluitvorming 44

 3.1. Type vraagstukken 44

 3.2. Moeilijke, makkelijke en (on)overzichtelijke besluiten 45

 3.3. Momenten van besluitvorming 45

4. Besluitvormingskapitaal als onderdeel van professionaliteit 48

 4.1. Besluitvormingskapitaal versterken door ervaring én reflectie 48

 4.2. Verschillende benaderingen van besluitvorming 50

Bronnenlijst 51

BIJLAGEN 54

Modellen voor het versterken van besluitvorming 54

1. De Beslissende Professional (Movisie) 56

2. Evidence Based Practice 60

3. Viervensters (VanMontfoort) 64

4. Gedeelde besluitvorming - Shared Decision Making 67

5. Het beste besluit voor het kind (Kinderombudsman) 70

6. De Omgekeerde Toets ® (Stimulansz) 73





pagina 4 van 76   *   Betere besluiten in het sociaal werk 2.0

Over deze handreiking 2.0
Sociaal werkers nemen dagelijks veel besluiten over het inzetten van interventies. 

Dat doen zij individueel, samen met de bewoner, met een collega of met het team. 

Deze besluiten gaan regelmatig over complexe casussen en niet geheel overzichtelijke 

situaties, waarbij het te volgen pad niet altijd duidelijk is. Goede professionele 

besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en de 

ondersteuning aan bewoners. Nadenken over besluitvorming helpt bij het nemen van 

afgewogen besluiten en het versterken van professioneel kapitaal. Dit is het vermogen 

van een individuele professional of een groep professionals om voor een samenleving 

belangrijke doelen te realiseren. Daarnaast draagt het reflecteren op besluitvorming  

bij aan transparant werken; het helpt om onder woorden te brengen waarom je doet 

wat je doet. 

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

Waarom een nieuwe versie van de handreiking?
Om de bewustwording van professionele besluitvorming te versterken en professionals 

handvatten te bieden voor het maken van keuzes, heeft Movisie in 2020 de handreiking 

‘Betere besluiten in het sociaal werk’ ontwikkeld. Hierin staan zes verschillende besluit-

vormingsmodellen die sociaal werkers in de praktijk kunnen gebruiken. 

Vanuit diezelfde praktijk ontvingen we feedback over de handreiking. Men vond het een 

mooie beschrijving van zes modellen, maar de inhoud was nog te weinig praktijkgericht. 

Er waren vragen als: Hoe maak je nu een keuze uit deze modellen? Voor welke situatie 

is welk model geschikt? Hoe werkt zo’n model in de dagelijkse praktijk? En wat levert 

het werken met zo’n model op?

Deze feedback vormde de aanleiding om in 2021 met tien sociaal werkers te oefenen 

met de besluitvormingsmodellen in een online leerkring. De deelnemers gingen met 

informatie vanuit de sessies in hun praktijk, met een of meerdere modellen aan de slag. 

Onderzoek naar deze leerkring leverde de antwoorden op bovenstaande vragen, maar 
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ook voorbeelden over het werken met de modellen in de praktijk. De opzet en resul-

taten van de leerkring zijn uitgewerkt: onderzoeksverslag-leertraject-besluitvormings-

modellen.pdf (movisie.nl). De professionals die deelnamen aan de leerkring zijn een 

belangrijke bron geweest voor deze vernieuwde handreiking versie 2.0. Wij willen hen 

daarvoor hartelijk bedanken!   

Focus op toepassing modellen in de praktijk

Naast de resultaten uit de leerkring is de 2.0. versie van de handreiking ook aangevuld 

met:

* Een overzichtsschema van de 6 modellen, met daarin de kern van de modellen en 

voor welke situaties deze toepasbaar zijn. Vanuit dit schema kun je doorklikken 

naar een casus waarin het betreffende model is toegepast. Of als je eerst meer wilt 

weten over een model dan klik je door naar de uitgebreidere beschrijving.  

* Voor ieder model is er een casus waarin het is toegepast. Hiermee wordt duidelijk 

wat de werking van het model is en tot welk besluit dit heeft geleid. Dit wil niet 

zeggen dat dit het beste besluit is – er zijn bij de casus ook andere besluiten 

mogelijk. De uitwerking is vooral bedoeld om te illustreren hoe een besluit logisch 

voortvloeit uit de stappen van het betreffende model. Dat laat zien hoe je met het 

model kunt werken in de praktijk.   

* Ervaringen en tips van sociaal werkers over het werken met modellen van 

besluitvorming. 

Doelen voor het versterken van besluitvorming

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

goed om na te gaan wat je doel is. De modellen zijn vaak multi-inzetbaar: voor ver-

schillende situaties en doelen te gebruiken. Daarom is het belangrijk om te weten wat 

precies je doel is zodat je ook beter kunt inschatten welk model te gebruiken. Op basis 

van het werken met professionals en teams, rondom het versterken van besluitvorming 

(Spierts et al., 2017; Movisie, 2019; Spierts en Verweij, 2020), onderscheiden we de 

volgende doelen. 

De eerste twee doelen hebben betrekking op besluitvorming door de individuele profes-

sional. De laatste twee doelen gaan over het versterken van besluitvorming door een 

team.  

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. Hoe dit zowel procesmatig als inhoudelijk op een goede manier te doen.

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

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

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

die betekenis kunt doen.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-08/onderzoeksverslag-leertraject-besluitvormingsmodellen.pdf 
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-08/onderzoeksverslag-leertraject-besluitvormingsmodellen.pdf 
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Deel 1 van deze handreiking gaat over hoe je de modellen als individuele professional 

kunt gebruiken. De nadruk ligt hierbij op hoe je deze modellen inzet bij een casus (doel 

1). Uit onderzoek1 weten we namelijk dat besluitvorming vooral een individuele aange-

legenheid is. Professionals overleggen regelmatig met collega’s of een teamleider, maar 

nemen vaak zelf besluiten over zaken die direct te maken hebben met de cliënt, deelne-

mer of vrijwilliger. Hoe je de modellen kunt benutten als team voor ontwikkeling, visie-

vorming en agendering (doel 3 en 4), en op welk moment, komt aan bod in deel 2 en 3 

van deze handreiking. 

Methodisch-inhoudelijke besluiten

Sociaal werkers krijgen met verschillende typen besluiten te maken. 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 cliënten.

• Logistieke besluiten over de organisatie en planning van je werk. Wanneer doe je 

welke werkzaamheden, hoe vul je je rooster in, 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 is jouw inbreng 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 daarbij aan het kiezen van een methodiek, 

interventie, plan of hulpmiddel met de cliënt of aan ethische besluiten rondom waar-

den die van belang zijn in de casus. En over hoe je persoonlijke expertise en ervaring 

meeneemt in de interactie en het besluit met de cliënt. Deze besluiten zijn besluiten die 

direct in interactie zijn met, en van invloed zijn op, de cliënt, een netwerk, buurt, wijk, 

gemeenschap of groep. 

Leeswijzer

1 Visie-en-vakbekwaamheid-maken-het-verschil [MOV-12664348-1.0].pdf (movisie.nl)

PRAKTISCH AAN DE SLAG MET 
DE MODELLEN ALS INDIVIDUELE 
PROFESSIONAL? DEEL 1 3

MEER LEZEN OVER HET BELANG VAN 
PROFESSIONELE BESLUITVORMING?  
 DEEL 3 3

PRAKTISCH AAN DE SLAG MET DE 
MODELLEN ALS TEAM?  
 DEEL 2 3

NAAR DE UITGEBREIDE BESCHRIJVING 
VAN DE BESLUITVORMINGS- 
MODELLEN? BIJLAGEN 3

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Visie-en-vakbekwaamheid-maken-het-verschil %5BMOV-12664348-1.0%5D.pdf
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DEEL JOUW ERVARINGEN! 

We hopen dat jullie, sociaal werkers, met deze handreiking in de praktijk  

aan de slag kunnen met besluitvormingsmodellen. Tips ter verbetering 

van de handreiking en mooie voorbeelden, van hoe jij in een bepaalde 

praktijksituatie met een model hebt gewerkt en tot welk besluit en handelen 

dat heeft geleid, zijn van harte welkom. 

Mail deze naar: m.vanpelt@movisie.nl of s.verweij@movisie.nl. Hierdoor 

delen we met elkaar kennis en inzichten over professionele besluitvorming. 

Dit verwerken we dan weer in een nieuwe versie: Handreiking 3.0. 
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Werken met de modellen: 
ervaringen en tips

Wat is de meerwaarde van het werken met 
besluitvormingsmodellen?
Er worden door sociaal werkers verschillende argumenten gegeven over het belang om 

bewust met professionele besluitvorming en besluitvormingsmodellen aan de slag te 

gaan. Hier volgen enkele ervaringen:

   Ik werd mij bewust van de hoeveelheid besluiten die ik als professional neem.  

Dit gebeurt overigens vaak zonder de betrokkenheid van de bewoner. 

   De modellen geven mij handvatten om de cliënt/inwoner te betrekken bij de 

besluitvorming.

   Het helpt om gedragen beslissingen te nemen in, en met, het team.

   Impliciete kennis en onbewuste bekwaamheid komen boven: ik werd me bewust 

van welke kennis ik al wel heb en wat ik nog niet weet en dus welke kennis ik moet 

uitbreiden.

   Het ondersteunt systematisch werken. Ik doorloop zorgvuldiger een proces, doordat 

ik de stappen in een model één voor één naloop. Het voorkomt dat ik zaken over 

het hoofd zie. 

   Werken met een model sterkt mij in een besluit (keuze) en draagt eraan bij dat ik 

mijn handelen beter kan onderbouwen en uitleggen.

   Mijn handelingsrepertoire vergroot omdat ik kom tot beslissingen die ik anders niet 

had gemaakt.

   Verschillende modellen zorgen voor verschillende invalshoeken: daarmee kom je 

tot andere inzichten dan de gebruikelijke. Als besluitvorming goed is ingebed in 

het team dan kan dat helpen om persoonlijke voorkeuren inzichtelijk te maken, en 

voorkomt daarmee willekeur. 

   Het kan een doorbraak zijn in een praktijksituatie waarin je bent vastgelopen of 

‘aanmoddert’.  
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TIPS VOOR HET GEBRUIKEN VAN MODELLEN

Vanuit sociaal werkers kregen we de volgende tips over het gebruiken van 

besluitvormingsmodellen:

• Een van de professionals zong tijdens de leerkring: ‘Maak plaats, maak plaats, 

maak plaats’. Door de werkdruk en de waan van de dag heeft werken aan pro-

fessionele besluitvorming en het oefenen met modellen geen prioriteit. Toch is 

het zinvol om tijdens werkoverleg, intervisiemomenten of teamvergadering tijd 

te maken om een casus aan de hand van een model uit te diepen. Dit kost tijd, 

maar levert ook tijd op. Je hoeft niet meer een op een met collega’s te overleg-

gen en je komt tot een duidelijk en onderbouwd besluit waarmee je verder kunt.

• Laat de oplossing los. Op basis van je ervaring maak je al snel een koppeling met 

vergelijkbare voorgaande situaties en wat er toen werkte. Door met een model te 

werken, kom je tot nieuwe inzichten en mogelijk ook andere oplossingen.    

• Zorg dat je de casus en de vraag in de casus scherp hebt. Heb je volledig genoeg 

in beeld wat er allemaal speelt? Stap 1 van de modellen is vaak gericht op de 

analyse van het probleem. Neem daar de tijd voor!  

• Zorg ervoor dat casus en model bij elkaar passen. Kijk in het schema voor welk 

type situatie een bepaald model toepasbaar is. Er zijn meestal meerdere mogelijk-

heden. Het schema kan helpen een keuze te maken uit de verschillende mogelijk-

heden. Dit voorkomt dat je een model inzet, waarmee het lastig werken is voor 

de casus of waarvoor je een vertaalslag moet maken.

• Oefen met andere collega’s of het team. Neem samen met vakgenoten het model 

door en stel elkaar vragen. Daardoor maak je gebruik van elkaars expertise en dit 

draagt ook bij aan de gezamenlijkheid.    

• Stap eens uit je comfortzone. Het gebruiken van een model dat je minder goed 

kent, kan er juist toe leiden dat je uit je comfortzone stapt en gaat leren.  

• Aandacht voor professionele besluitvorming en het werken met modellen vraagt 

ondersteuning vanuit de organisatie. Ga in gesprek met je teamleider, afde-

lingsmanager of de medewerker die over opleiding en scholing gaat. Bespreek 

de meerwaarde van professionele besluitvorming. Wijs ze bijvoorbeeld op de 

informatie en studies op themasite Professionele besluitvorming | Movisie. Vraag 

of je tijd en scholingsbudget mag inzetten om samen met het team aandacht te 

besteden aan professionele besluitvorming en er mee te oefenen. 

• Professionele besluitvorming leidt tot meer vakmanschap. Wijs bijvoorbeeld op 

het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland, als jouw organisatie daarbij aan-

gesloten is. Of werk aan professionele besluitvorming in het kader van beroepsre-

gistratie en herregistratie.
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SCHEMA: 
Welk model, wanneer en hoe?

Besluitvormingsmodellen en toepassingsmogelijkheden
Welk model is geschikt voor een specifieke casus? Dit schema biedt een overzicht van de 

toepasbaarheid van de modellen in de praktijk. Deze indeling is niet ‘zwart-wit’, maar 

geeft je een idee over het inzetten van een bepaald model voor een bepaalde situatie. 

Het is goed mogelijk dat een model ook bij een andere casus past. Elk model heeft een 

andere benadering. Dat kan tot nieuwe inzichten leiden. Houd bij de keuze voor een 

model ook rekening met je eigen voorkeur. 

Model Kern Toepasbaar bij casussen Voorbeeld 
(casus)

Beslissende 
professional

Afwegen op basis 
van vijf beïnvloe-
dende factoren 

waar meerdere factoren en belangen 
een rol spelen en meegewogen (moeten) 
worden. Het verkennen van verschillende 
handelingsopties.

Actieve 
vrijwilligers  

Evidence  
Based Practice

Gebruik van drie 
kennisbronnen 

waar de individuele professional op basis 
van drie kennisbronnen (ervaringskennis, 
wetenschap en praktijkkennis) een keuze 
moet maken over hoe te handelen. 

Bestaans- 
zekerheid

Vier Vensters Ontrafelen van  
feiten en meningen

op microniveau. Bij gezinnen (jeugd) waar 
veiligheid en ontwikkeling gevaar lopen, 
transparante dossiervorming belangrijk is 
en feiten en meningen door elkaar lopen.  

Oudere  
moeder en 
inwonende 
zoon 

Gedeelde 
besluitvorming 
(shared decision 
making)

Inwoner/cliënt en 
professional beslis-
sen samen 

met accent op samen beslissen, het eens 
worden over de behandeling, ondersteu-
ning, zorg. Doel is vergroten beslissings-
bevoegdheid van cliënt/bewoner.   

Vervoers- 
mogelijk- 
heden

Het beste  
besluit voor  
het kind

Perspectief van het 
kind centraal zetten

waar kinderen bij betrokken zijn en de 
beslissingen hen direct aangaan. 
In dit model ligt de nadruk op kind vrien-
delijkheid en bescherming van de rechten 
van het kind. 

Ontwikkeling 

De  
Omgekeerde 
Toets

Het beoogde effect 
als uitgangspunt, 
wet- en regelgeving 
als laatste toets 

waarin wet- en regelgeving een rol 
spelen, zoals bij de toekenning van 
Wmo-voorzieningen en uitvoering van 
de Participatiewet. Startpunt is wat de 
inwoner wil bereiken (het effect) en niet 
het juridisch kader.      

Werken 
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1.  Individueel: handelen op 
casusniveau en leren van 
casussen

In deel 1 van de handreiking wordt toegelicht hoe je de modellen als sociaal professio-

nal individueel kunt toepassen op een casus en hoe je van casussen kunt leren. Per doel 

geven we een voorbeeld en reflectievragen die je kunt gebruiken om het doel te beha-

len dat je met besluitvorming wilt bereiken. Deze reflectievragen zijn o.a. gebaseerd op 

de reflectievragen (Spierts & Verweij, 2020) en dagboekinstructies (Spierts et al., 2017) 

uit eerder onderzoek. In 1.3. wordt per model aangegeven hoe deze toe te passen in 

een casus. Hiermee wordt duidelijk wat de werking van het model is en tot welk besluit 

dit heeft geleid. Dat wil niet zeggen dat dit het beste besluit is – er zijn bij de casus ook 

andere besluiten mogelijk. De uitwerking is vooral bedoeld om te illustreren hoe een 

besluit logisch voortvloeit uit de stappen van het betreffende model. Het laat zien hoe 

je met het model kunt werken in de praktijk.

1.1. Handelen op casusniveau
Het meest genoemde doel is om het handelen van de individuele professional te verster-

ken bij casussen. Dit kunnen individuele casussen zijn of casussen over collectief werk. 

Professionals twijfelen soms over wat ze wel of niet moeten doen. Besluitvormings- 

modellen als Evidence Based Practice, Shared Decision Making of de Omgekeerde toets, 

kunnen helpen om te reflecteren op het proces van besluitvorming en op de factoren 

die van invloed zijn op het besluit. Uit onderzoek (Spierts et al, 2017) zien we dat het 

bijhouden van een dagboek door professionals als behulpzaam wordt ervaren. Hierdoor 

krijgt men beter in beeld wat er allemaal speelt in een casus en waar de professional 

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

model of het bijhouden van een dagboek, goed werkt bij de analyse van een casus en 

bij het maken van een overwogen plan voor het besluit en handelen. Daardoor wordt 

men op individueel niveau bewust van het proces en de factoren die van invloed zijn. 

TIP

Heb jij een casus die je grondiger wilt analyseren voordat je gaat handelen? 

Kies een willekeurig model en bekijk de casus aan de hand van dat besluit-

vormingsproces. Vraag een collega om mee te kijken of je niet een belang-

rijke factor in het besluit vergeet. Wellicht moet je nog iets uitzoeken of heb 

je van iemand nog informatie of steun nodig voordat je kunt handelen?

DEEL 1
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CASUS ACTIEVE VRIJWILLIGERS

‘Ik ben opbouwwerker en betrokken bij een buurthuis dat werkt vanuit de 

missie: voor en door de buurt. Een van de buurtbewoners heeft het idee om 

een moestuinproject te beginnen. Ik wil hierin samen met haar optrekken. 

Het doel is om de mensen in de wijk onderling met elkaar te verbinden 

en de sociale cohesie te vergroten. De buurtbewoner wil zich alleen 

richten op alleenstaande moeders. Dat is echter strijdig met een van onze 

uitgangspunten dat het centrum toegankelijk is voor iedereen. 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 sociaal werker. 

Het kan voor jou als professional nuttig zijn om met de bewoner, en 

eventuele anderen, te spreken over het dilemma  en welke aspecten een 

rol spelen. Zoals de visie van het buurthuis, een plek van iedereen, en over 

de eigen ideeën van de bewoner. Of over jouw professionele houding in de 

omgang met hele verschillende bewoners. Of over de kennis en ervaring die 

je hebt in het betrekken van alle deelnemers van een buurthuis. Daarna kun 

jij alles overwegen, het liefst samen met betrokkenen, en bepalen wat in 

deze casus het meest passende besluit is.

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

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

(zie 3.3.) zich ervoor om bijvoorbeeld wel met je team te overleggen of een casus in te 

brengen in de intervisie. Maar andere casussen vragen om een snel besluit of een snelle 

actie, zoals in crisisgevallen of in situaties die zich ad hoc voordoen.

De tijdsdruk is soms hoog en er kan veel van afhangen van een besluit. Professionals 

geven aan dat er in veel gevallen geen tijd is voor een reflectie of uitgebreide analyse 

aan de hand van een model. Zij erkennen dat besluitvorming onder druk staat, terwijl 

dit juist casussen zijn die het analyseren en stilstaan waard zijn omdat er vaak veel van 

afhangt. Bij dit soort casussen lijkt het realistischer om op een andere manier toch stil 

te staan bij besluitvorming. Dit kan door kleine en minder tijdrovende handelingen zoals 

een snelle check bij een collega, wederhoor of toch kort onderzoeken hoe dit bij een 

andere casus ging of hoe de aanpak in de methode staat beschreven. Het gaat in zo’n 

geval niet om een uitgebreide casusanalyse, maar je bent je wel bewust van vragen of 

onduidelijkheden, voordat je een weloverwogen besluit kunt nemen. Op casusniveau 

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

en bij het vraagstuk.
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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?

* Wie moet je wellicht betrekken? 

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

* Welke opties heb je in deze situatie?

* Wat verwacht je te bereiken bij de verschillende opties?

1.2. Leren van casussen
Naast het stilstaan bij besluitvorming in een casus om als professional goed te kunnen 

handelen, valt er ook veel te leren van casussen. Sommige besluitvormingsmodellen 

zijn meer gericht op dit leerproces dan op het handelen in een actuele casus. Dit wordt 

ook wel case based learning and reasoning genoemd (Van Pelt et al., 2020). Wat leer je 

van deze cases over een inhoudelijk vraagstuk? Wat  leer je als professional over jouw 

handelen voor een volgende casus? Deze manier van stilstaan bij besluitvorming werkt 

reflectiever. Terugblikkend en lerend in plaats van direct handelingsgericht in het hier en 

nu. Centraal staat: wat zou je voortaan anders doen? Of: wat heb je geleerd over een 

vraagstuk als armoede? En minder: wat ga je nu doen met cliënt x? 

Het model van De Beslissende Professional kan hier bijvoorbeeld voor gebruikt worden 

omdat het beschrijvend is en niet voorschrijvend. Het biedt een reflectiekader voor de 

afwegingen die je maakt. Of je bijvoorbeeld factoren vergeten bent of minder belangrijk 

vond of waar je misschien minder goed een beeld van had. Het geeft inzicht in jouw 

handelen, hoe jij kijkt naar een bepaald vraagstuk en wat dat zegt over jou als profes-

sional. Soms krijgt een dergelijke reflectie het karakter van een intervisie, maar model-

len kunnen ook op individueel niveau worden ingezet om te leren van casussen. Daarbij 

gaat het dan niet over het oplossen van die ene casus of het nemen van afgewogen 

besluiten. Het gaat erover dat jij leert als professional van de aanpak in die casus en 

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

casussen.
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TIP

Hoe kun je beginnen met leren van casussen? Kies een casus en analyseer 

deze 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 

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

Maar ook, hoe kan jouw team hiervan leren?

REFLECTIEVRAGEN DIE HET LEREN OP CASUSNIVEAU 
VERSTERKEN:

* Wat, en wie, speelt 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 of minder bewust in elke stap van het 

besluitvormingsproces? 

* Wat doe je een volgende keer hetzelfde of anders?

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

Het is interessant om deze vragen ook met je teamgenoten uit te wisselen.
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1.3. Voorbeelden besluitvormingsmodellen en de praktijk

  Besluitvormingsmodel: De Beslissende Professional 
Casus: Actieve vrijwilligers

In het kort

De Beslissende Professional is gebaseerd op onderzoek naar besluitvorming bij vier ver-

schillende teams van sociale professionals (Spierts et al., 2017). Het model geeft weer 

hoe in de verschillende fases van besluitvorming steeds vijf factoren een rol spelen. Het 

model helpt om inzicht en grip te krijgen op factoren die van invloed zijn in een casus 

en die je als professional mee moet wegen als je besluit over hoe te handelen. 

 Meer lezen over dit model? 

  CASUS
Je bent sociaal werker in het buurtteam. In de zomer komt A. bij jou met een 

vraag. A. is een actieve buurtbewoonster. Zij maakt samen met een aantal vrijwilli-

gers jaarlijks kerstpakketten voor kinderen die opgroeien in armoede. In de pak-

ketten komt speelgoed en snoep. A. schrijft actief ondernemers en bedrijven aan 

voor een bijdrage, in de vorm van financiering of cadeautjes, voor de kerstpakket-

ten. Maar omdat dit niet voldoende is, komt A. bij jou met de vraag of er vanuit 

jouw welzijnsorganisatie budget is om de pakketten te vullen. Het bepalen van de 

inhoud en voor wie de kerstpakketten zijn, kan A. niet goed uitleggen. 

Jij twijfelt of jullie organisatie budget beschikbaar moet stellen, omdat je twij-

felt over de inhoud van het pakket dat voor een groot deel snoepgoed bevat. Je 

waardeert dat A. en andere vrijwilligers zich inzetten voor deze groep kinderen. 

De organisatie is goed en ze stoppen er veel vrije tijd in. Je kent A. en weet dat zij 

het hart op de goede plek heeft. Bovendien sluit zij met haar inzet aan bij het doel 

en de missie van jouw organisatie: het stimuleren van mensen om zich in te zetten 

voor elkaar en de gemeenschap en het benutten van krachten van burgers. Wat 

moet je besluiten?

Hoe kun je het model van de Beslissende Professional in deze casus gebruiken?

Fase 1. Analyse van de vraag / het probleem

Start met de eerste fase van het besluitvormingsproces en breng daarbij alle vijf factoren 

in kaart. Hoe zien die eruit in deze situatie en wat weet je al?
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Factor 1: De wensen, mogelijkheden en behoeften van de inwoner(s)/cliënten. 

Om wie gaat het? Om A. en de vrijwilligers, maar ook de kinderen en gezinnen in de 

wijk. Van A. en de vrijwilligers zijn de behoeften en mogelijkheden duidelijk. Zij willen 

dat alle kinderen een fijne kerst hebben en geven daarom een pakket aan kinderen die 

leven in gezinnen die geen geld hebben voor cadeautjes. Er zijn genoeg vrijwilligers om 

de pakketten te vullen en te bezorgen. Maar er is behoefte aan meer budget voor het 

vullen van meer pakketten. De behoeften van de kinderen/gezinnen is minder duidelijk. 

Jij kent veel buurtbewoners en weet dat er armoede is. Je weet echter niet precies hoe-

veel kinderen/gezinnen er in armoede leven en waar zij specifiek behoefte aan hebben. 

Je weet niet of deze vorm van liefdadigheid gewaardeerd wordt. De diversiteit onder de 

gezinnen is groot. Daardoor kunnen de wensen voor cadeautjes per gezin verschillen. 

Factor 2: Kennis en kennisbenutting. 

Er zijn sociaaleconomische gegevens voor alle wijken beschikbaar bij de gemeente. 

Deze geven weer hoeveel huishoudens onder de inkomensgrens leven. Maar er zijn 

ook andere definities van armoede (zie Watwerktbij-dossier Armoede, p. 12-13). Welke 

definitie hanteert A.? Het hanteren van een inkomensgrens is het meest makkelijk om 

te bepalen of een gezin met kinderen een pakket krijgt. Maar daarmee sluit je mogelijk 

wel gezinnen uit die onvoldoende mee kunnen doen aan de samenleving en het Kerst-

feest. Is dat de bedoeling? Wees ervan bewust dat cadeaupakketten vooral (tijdelijk) 

verzachtend werken en niet structureel iets bijdragen aan de situatie van deze gezinnen 

met kinderen. Daarnaast richt A. zich op één wijk, terwijl er ook in andere wijken veel 

behoefte kan zijn aan kerstpakketten. Gebruik deze kennis om te onderzoeken in welke 

wijken de grootste behoefte is aan pakketten. 

Factor 3: Organisatie en organisatieopdracht. 

Het doel en de missie van jouw organisatie is bekend: het stimuleren van mensen om 

zich in te zetten voor elkaar en de gemeenschap en het benutten van krachten van 

burgers. Daar past het initiatief van A. goed bij. Ook zijn de kaders rondom het toeken-

nen van budget duidelijk. Als sociaal werker mag je, samen met je team, beslissen over 

bedragen tot 500 euro. Dit mag je doen tot het totale budget voor de wijken op is. Om 

in aanmerking te komen voor het budget moet je duidelijk aangeven waarvoor het is en 

wat er met het geld gebeurt. Dit levert meteen een nieuwe vraag op. Want je weet wel 

hoeveel pakketten er gemaakt worden, maar niet waar deze terechtkomen?

Factor 4: De professional met expertise en ervaring. 

Je kent A. en de vrijwilligers omdat zij zich al langer inzetten voor de wijk en bij andere 

activiteiten betrokken zijn. A. kan goed organiseren en zorgt dat activiteiten tot een 

goed einde komen. Zij en de andere vrijwilligers zijn goed op elkaar ingespeeld. In het 

verleden hoorde je weinig over hoe de cadeaus werden ontvangen. Je kent de wijk 

waarvoor A. zich inzet goed en weet dat er sprake is van armoede bij een aantal gezin-

nen. Je weet ook dat de leefstijl van deze gezinnen niet altijd gezond is. Daarnaast ben 

je op de hoogte van andere initiatieven om mensen met Kerst een extraatje te geven, 
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maar weet niet precies hoe dit werkt. Vanuit sociale rechtvaardigheid wil je dat iedereen 

die het nodig heeft met Kerst iets krijgt, en bij voorkeur evenveel.       

Factor 5: Maatschappelijke opdracht. 

De overheid, zowel de rijksoverheid als de gemeente, hechten veel belang aan het ver-

minderen van armoede en schulden, met specifieke aandacht voor kinderen. Binnen de 

gemeente is er een programma voor leefstijlbevordering. Jouw collega-buurtsportcoa-

ches hebben daar een actieve rol in.  

Fase 2. Alternatieven en opties in kaart brengen

Als je kijkt naar alle factoren dan zijn er de volgende opties:

1. Het gevraagde budget geven.

2. Het gevraagde budget niet geven.

3. Nog geen budget geven en eerst aanvullende informatie vragen over hoeveel en 

welke gezinnen/kinderen het pakket krijgen.

4. Nog geen budget geven en A. en de vrijwilligers als voorwaarde stellen voor het 

toekennen van het budget dat er een andere samenstelling komt van het pakket, 

met minder snoepgoed.  

5. Nog geen budget geven maar eerst zelf meer informatie verzamelen over hoeveel 

en welke gezinnen in armoede leven, welke behoefte deze gezinnen hebben en 

wie wat ontvangt vanuit welke initiatieven.   

6. Nog geen budget geven maar A. en de vrijwilligers vragen om bovenstaande (zie 

optie 5) informatie aan te leveren.   

7. Een combinatie van een of meer van bovenstaande opties.

Fase 3. Afwegen en kiezen

In deze fase worden de opties gewogen, op basis van de hoeveelheid gewicht die jij 

aan de verschillende factoren toekent en de wijze waarop de factoren zich tot elkaar 

verhouden.

Er zijn twee factoren die zwaar wegen in deze casus. Ten eerste de factor: behoeften, 

wensen en mogelijkheden van bewoner(s)/cliënten. Hierbij zijn zowel de wens en inzet 

van A. en de vrijwilligers belangrijk, maar ook de behoeften en mogelijkheden van alle 

kinderen die in de gemeente in armoede leven. Je weet niet of beiden goed op elkaar 

aansluiten. Er is onvoldoende kennis over het aantal, de samenstelling en de behoeften 

van gezinnen en wat de kinderen uit deze gezinnen al krijgen. Ten tweede de factor: 

maatschappelijke opdracht. Hierbij gaat het aan de ene kant om de opdracht vanuit 

jouw beroep om bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid en ongelijkheid tegen te 

gaan. Aan de andere kant is er de opdracht vanuit overheidsbeleid. Dat maakt dat je 

vindt dat er een pakket moet komen voor de kinderen die in een achtergestelde positie 

zitten, maar ook dat in het kader van de aanpak van sociaaleconomische gezondheids-

verschillen en leefstijlbevordering er geen, of heel weinig, snoepgoed in de pakketten 

moet.
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Je besluit het volgende: je kiest optie 7 en combineert optie 2 en 5. Je bespreekt deze 

overwegingen met A. en de vrijwilligers en vraagt hen om met een voorstel te komen 

voor een andere samenstelling van het pakket met (veel) minder snoepgoed. Ook geef je 

aan dat er meer informatie nodig is over het doneren van kerstcadeaus aan gezinnen via 

andere initiatieven. Dit maakt duidelijk wat er, voor wie, aanvullend nodig is. Je vraagt 

A. en de vrijwilligers om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en gaat ook zelf op 

zoek naar informatie.             

Fase 4. Besluit uitvoeren

Er wordt in kaart gebracht welke lopende initiatieven er zijn m.b.t. kerstpakketten en 

voor wie deze zijn. Ook gaan A. en de vrijwilligers, en jijzelf, op zoveel mogelijk verschil-

lende plekken in gesprek met gezinnen en kinderen om te horen waar zij behoefte aan 

hebben. Dit levert een overzichtelijk schema op. Dit heb je naast de SES-cijfers van de 

gemeente gelegd om te kijken of er geen gezinnen vergeten worden. Dit alles is in een 

Excel bestand gezet. Nu is het duidelijk hoeveel kerstpakketten er nodig zijn en wat dat 

gaat kosten. Vervolgens worden de subsidie inkomsten naast de bijdragen van onder-

nemers/winkeliers gezet en wordt goed onderbouwd welk aanvullend bedrag vanuit het 

welzijnsbudget nodig is. A. heeft daarbij actief geholpen. A. en de vrijwilligers komen 

daarnaast met een nieuw voorstel voor de inhoud van de pakketten. Naast een choco-

ladeletter bevat deze een cadeaubon, waarmee kinderen zelf speelgoed of boeken uit 

kunnen kiezen. 

Fase 5. Reflectie op het besluit en het gehele proces 

Door oog te hebben voor het maatschappelijk belang, kon je goed het gesprek aangaan 

met A. Daardoor kon je duidelijk maken dat je met A. en het initiatief door wilde gaan, 

maar wel onder bepaalde voorwaarden. En het heeft gewerkt. A. kon zich goed vinden 

in deze transparantie, want ook zij wil dat er aantrekkelijke  kerstpakketten op de juiste 

plek komen.  

Ervaringen van de professional die dit model heeft toegepast:

’Het model van de Beslissende Professional heeft geholpen om alle zaken op 

een rij te zetten. Ik kon mijn besluit goed onderbouwen richting A. en de 

vrijwilligers. Het heeft dus zeker bijgedragen aan transparantie.’
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  Besluitvormingsmodel: Evidence Based Practise 
Casus: Bestaanszekerheid

In het kort

Evidence Based Practice (EBP) is een besluitvormingsmodel gericht op het doen wat 

werkt volgens de best beschikbare kennis uit de wetenschap, de praktijkkennis van 

hulpverleners en de ervaringskennis van cliënt. Deze drie kennisbronnen zijn gelijkwaar-

dig en worden alle drie geraadpleegd.  

 Meer lezen over dit model? 

  CASUS
Je werkt als maatschappelijk werker bij het AMW. Er heeft zich een mevrouw bij 

jou gemeld met een aantal financiële vragen. Zij heeft moeite om goed rond te 

komen; haar huur is erg hoog. Mevrouw verdient haar geld met prostitutie en ver-

telt dat zij dit werk niet meer wil doen. Het wordt haar fysiek en mentaal te zwaar. 

Ondanks dit weet zij niet wat ze anders kan doen. De wereld waarin ze werkt is  

voor haar bekend en tevens haar sociale netwerk. Als ze stopt met haar werk en 

bijvoorbeeld een uitkering aanvraagt dan zal ze moeten verhuizen naar een andere 

woning omdat ze de huur niet meer kan betalen. Jij vraagt je af hoe je haar zo 

goed mogelijk kunt ondersteunen bij het verbeteren van haar situatie.

Hoe kun je het model van Evidence Based Practise in deze casus gebruiken?

Evidence Based Practice bestaat uit vijf opeenvolgende stappen die een professional, 

idealiter, volgt om een praktijkvraag zo goed mogelijk op te lossen: Stap 1: het vertalen 

van een praktijkvraag naar een beantwoordbare onderzoeksvraag. Stap 2: het zoeken 

naar de best beschikbare onderzoeksresultaten voor de beantwoording van de vraag. 

Stap 3: het kritisch beoordelen van de onderzoeksresultaten (validiteit, impact, toepas-

baarheid in de praktijk). Stap 4: beslissen welke actie er kan worden gedaan op basis 

van de eigen professionele expertise en de unieke behoeften en omstandigheden van de 

cliënt. Stap 5: evalueren van stap 1 tot en met 4 van dit proces en zo nodig verbeteren 

voor een volgende situatie.

 

Een belangrijke voorwaarde voor het werken met dit model (stap 2 en 3) is: het weten-

schappelijk bewijs moet vindbaar zijn en de professional moet de vaardigheden hebben 

om het bewijs te beoordelen.  

Stap 1. Van praktijkvraag naar een beantwoordbare onderzoeksvraag

Jouw praktijkvraag is: hoe geef ik het ondersteuningstraject aan deze mevrouw zo goed 

mogelijk vorm. Dit vertaal je in een onderzoeksvraag. Dat wil zeggen een vraag die helpt 

om wetenschappelijk bewijs te vinden over een werkzame aanpak. De aanleiding voor 





pagina 20 van 76   *   Betere besluiten in het sociaal werk 2.0

het zoeken van hulp van deze mevrouw zijn financiële problemen. Daarom is jouw eer-

ste vraag: wat zijn werkzame factoren voor de aanpak van financiële problemen? Verder 

vertelt deze mevrouw dat ze eigenlijk wil stoppen met haar werk als prostituee, maar 

dat dit tot nu toe nog niet is gelukt. Het vraagt van deze mevrouw dus een (duurzame) 

verandering in haar gedrag om hieruit te stappen en niet meer terug te vallen. Dit leidt 

tot jouw tweede onderzoeksvraag: wat draagt bij aan duurzame gedragsverandering?          

Stap 2. Het best beschikbare bewijs zoeken voor de beantwoording van de vraag 

Je gaat op zoek naar richtlijnen, effectieve interventies en ‘wat werkt’ kennis m.b.t. 

de aanpak van financiële problemen en gedragsverandering. Op de themawebsite van 

Armoede en schulden op www.movisie.nl staat de publicatie Dossier-Wat-werkt-bij-

aanpak-armoede-schulden-2020.pdf (movisie.nl) met daarin werkzame elementen. Op 

de Databank Effectieve sociale interventies | Movisie vind je meer over motiverende 

gespreksvoering. 

Stap 3. De onderzoeksresultaten kritisch beoordelen

Onderzoeksvraag 1: wat zijn werkzame elementen voor de aanpak van financiële 

problemen? 

Je vindt in het Watwerktbij-dossier (p.29) recente bevindingen rondom armoede en 

schulden, die voortkomen uit de psychologie van de schaarste (Mullainathan & Shafir, 

2013) en het doen- en denkvermogen van mensen. Geldproblemen veroorzaken stress 

en hebben daardoor invloed op het mentale vermogen van mensen, wat vervolgens 

invloed heeft op keuzes en gedrag. Coping strategieën zijn manieren waarop iemand 

omgaat met bijvoorbeeld een vervelende of stressvolle situatie.  De coping strategieën 

die individuen (en vaak ook huishoudens) inzetten in situaties van beperkte (financiële) 

middelen die stress veroorzaakt, laten goed zien hoe de psychologie van de schaarste 

werkt (Mullainathan, 2014). Het gedrag is niet ingegeven door een gebrek aan vaardig-

heden, maar een direct gevolg van structureel uitzichtloze levensomstandigheden. Letter-

lijk moeten overleven, leidt vaak tot slechte(re) korte termijnkeuzes in plaats van keuzes 

waar iemand langdurig baat bij heeft. Simpel gezegd: geldproblemen hebben een directe 

wisselwerking op het functioneren van de personen in kwestie. In het kader daarvan is 

het belangrijk om aanpakken in te zetten die het verminderen van stress als uitgangspunt 

hebben. Stress-sensitieve dienstverlening kan bijvoorbeeld via aanpakken als mobility 

mentoring. Belangrijke werkzame elementen zijn: geen stress toevoegen, steunende 

interactie, bijvoorbeeld via motiverende gespreksvoering, psycho-educatie over stress en 

de consequenties daarvan, een plan maken met de inwoner met korte en langere termijn 

doelen en acties en beloningen als een subdoel is behaald en het proberen schaarste op 

te heffen. Verderop in het Watwerktbij-dossier (p. 59) lees je dat onderzoek laat zien dat 

het vergroten van motivatie effectief is om mensen in beweging te krijgen omdat ze dat 

dan zelf willen (Van Geuns et al. 2019). Motiverende gespreksvoering lijkt veelbelovend 

om de autonome motivatie van mensen met financiële problemen te stimuleren om hun 

(financiële) gedrag te veranderen. Dit sluit ook goed aan op de tweede onderzoeksvraag.

http://www.movisie.nl
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-03/Dossier-Wat-werkt-bij-aanpak-armoede-schulden-2020.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-03/Dossier-Wat-werkt-bij-aanpak-armoede-schulden-2020.pdf
https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies
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Onderzoeksvraag 2: wat draagt bij aan duurzame gedragsverandering?  

In de Databank Effectieve sociale interventies vind je meer informatie over Motiverende 

gespreksvoering | Movisie. Uit internationale effectonderzoeken op het terrein van de 

verslavingszorg en preventieve gezondheidszorg blijkt dat de methode positieve effecten 

heeft op motivatie en therapietrouw. Dat maakt het ook voor de sociale sector veelbe-

lovend. Het doel van Motiverende gespreksvoering is het op gang brengen van gedrags-

verandering bij cliënten via het ontwikkelen van de motivatie. De methode is bedoeld 

voor cliënten die gedragsverandering overwegen of voor wie gedragsverandering kan 

bijdragen aan het behalen van doelen. De aanpak van Motiverende gespreksvoering is 

in twee fasen ingedeeld. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van 

de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase richt zich op het versterken van de 

betrokkenheid bij veranderingen en op het ontwikkelen van een plan om de verande-

ring te realiseren. Gesprekstechnieken staan centraal bij motiverende gespreksvoering. 

Belangrijke werkzame elementen uit de methode zijn onder meer het centraal stellen 

van waarden van mensen en de prioriteit die zij zelf aan deze waarden geven, door 

uit te gaan van de eigen wensen en plannen van de cliënt wordt de betrokkenheid om 

daadwerkelijk te veranderen vergroot.      

Als je kijkt naar validiteit, impact en toepasbaarheid is dit bewijs sterk genoeg om mee 

te nemen in jouw aanpak. Het is gebaseerd op veel verschillende wetenschappelijke 

onderzoeken. Je bent geschoold in Motiverende gespreksvoering en binnen jouw orga-

nisatie is het een vaker gebruikte methode.

Stap 4. Beslissen wat het beste gedaan kan worden op basis van de eigen profes-

sionele expertise en de unieke behoeften en omstandigheden van de cliënt

De specifieke wensen, behoeften en omstandigheden van de cliënt. 

Mevrouw wil haar financiële problemen oplossen. Ze redt het net om alles te betalen, maar 

kan geen buffer opbouwen. Ze moet hard werken in de prostitutie om het geld bij elkaar te 

krijgen, maar dit gaat moeizaam en ze vindt het werk fysiek en mentaal erg zwaar. Aan de 

andere kant wil ze dit werk blijven doen omdat ze niet weet wat anders te doen; ze kent 

het wereldje goed en heeft hier haar sociale contacten. Ze is bang dat wanneer ze stopt 

met dit werk, ze haar huur helemaal niet meer kan betalen en moet verhuizen naar een 

andere woning. En ze is gehecht aan haar eigen woning. Ze wil liever geen bijstandsuitke-

ring aanvragen, want ze wil onafhankelijk blijven en zelf haar geld verdienen. 

Kennis en ervaring van de professional. 

Je hebt ervaring met Motiverende gespreksvoering en hebt hier in het verleden bij cliën-

ten goede resultaten mee geboekt. Je hecht veel waarde aan de autonomie van cliën-

ten. Je weet ook uit ervaring dat het niet helpt om plannen met cliënten te maken die 

niet aansluiten bij wat zij belangrijk vinden. Verder wil je proberen de stress bij mevrouw 

weg te nemen. Zij krijgt dan de ruimte om na te denken over wat zij belangrijk vindt in 

het leven en waar zij in welke volgorde aan wil, en kan, werken. 

https://www.movisie.nl/interventie/motiverende-gespreksvoering
https://www.movisie.nl/interventie/motiverende-gespreksvoering
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Besluit

Je gaat een langdurig traject aan met mevrouw en zet daarbij Motiverende gespreksvoe-

ring in. Dit kan mevrouw helpen om haar intrinsieke waarden te vinden en gezamenlijk 

korte en lange termijn doelen te bepalen die helpen om de, voor haar gewenste, veran-

dering in gang te zetten. Om rust te krijgen en stress te verminderen, help je haar bij het 

aanvragen van een bijstandsuitkering. Ook ga je samen met haar contact opnemen met 

de gemeente en de woningbouwcorporatie om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval 

voorlopig in haar woning kan blijven, eventueel met extra financiële ondersteuning. 

Ondertussen kan worden gezocht naar een andere passende woning. 

Ervaringen van de professional die dit model heeft toegepast:

’Het toepassen van Evidence Based Practice geeft een andere invalshoek. 

Je komt tot een ander gesprek en een mooie conclusie. Het is leerzaam om 

buiten je eigen comfortzone te kijken.’
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  Besluitvormingsmodel: Viervensters van VanMontfoort 
Casus: oudere moeder en de inwonende zoon

In het kort 

De Viervensters is een hulpmiddel voor analyse, professionele oordeelsvorming en 

besluitvorming in het sociaal domein. Het model is ontwikkeld door VanMontfoort. Ken-

merkend voor De Viervensters is het accent op professionele oordeelsvorming. Oftewel 

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

houdende argumenten. Centraal staat het onderscheid tussen subjectieve verhalen van 

mensen, objectieve feiten en de normatieve weging die professionals hierin maken. Het 

model bestaat uit vier vensters: 1. wie zijn de mensen?, 2. wat zijn de feiten?, 3. hoe 

wegen we de situatie?, 4. wat zijn de volgende stappen? 

 Meer lezen over dit model? 

  CASUS
Jij werkt als sociale professional in een sociaal wijkteam. De volgende aanmelding 

komt bij jou binnen. Een meneer van middelbare leeftijd woont in bij zijn oudere 

moeder. Deze vrouw heeft ook een dochter. Deze dochter vraagt hulp bij het soci-

aal team voor haar broer. Zij maakt zich zorgen over de woonsituatie van moeder 

en zoon. Zij geeft aan dat haar broer niet langer meer thuis kan wonen en wil 

graag een indicatie voor beschermd wonen aanvragen. Haar broer heeft moeite 

om zijn emoties te reguleren en gaat bijvoorbeeld schreeuwen of gooit spullen 

door de woning. 

 

Je besluit contact op te nemen en gaat op huisbezoek bij meneer en zijn moeder. 

In dat gesprek kom je te weten dat er bij meneer NAH (niet aangeboren hersenlet-

sel) is gediagnosticeerd. Je hoort ook dat er diverse andere professionals betrok-

ken zijn. Bij de wijkagent is herhaaldelijk overlast gemeld door de buren. De 

woningcorporatie is betrokken omdat moeder en zoon in een sociale huurwoning 

wonen. Er is een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (vanuit de GGZ-instelling) 

voor ambulante begeleiding en behandeling. Tijdens het gesprek merk je op dat 

meneer drugs gebruikt. Verder geeft meneer aan geen hulp te willen van het soci-

aal team of de gemeente. Hij zorgt voor zijn oude moeder en wil dat ook graag 

blijven doen. Vanuit moeder wordt duidelijk dat ze spanningen ervaart als haar 

zoon zijn emoties niet kan beheersen, maar dat ze het vooral fijn vindt dat hij bij 

haar woont. Ze wil hem niet uit huis zetten. Na het huisbezoek neem je nog een 

keer telefonisch contact op met moeder. Daarin geeft ze (nogmaals) aan dat ze 

graag wil dat hij bij haar thuis kan blijven wonen.  

https://vanmontfoort.nl/de-viervensters/




pagina 24 van 76   *   Betere besluiten in het sociaal werk 2.0

Voor jou is het duidelijk dat dit een onveilige situatie is. Je weet echter niet goed 

wat te besluiten over het vervolg van deze casus. Er is veel informatie. Er zijn veel 

personen betrokken. Ieder met een verschillende mening over hoe nu verder. Om 

feiten van meningen te onderscheiden en tot een afgewogen besluit te komen, 

gebruik je het Viervensters model.  

Hoe kun je het Viervensters model in deze casus gebruiken? Je loopt de vier vensters 

van het model af. Per venster ontdek je het volgende:

Venster 1. Wie zijn de mensen? 

In het eerste venster breng je de mensen rondom de cliënt in kaart. De centrale vraag is: 

welke mensen vinden het belangrijk dat het goed gaat met deze persoon?  

• Betrokkenen zijn: de meneer, zijn moeder, de zus van meneer/dochter van zijn 

moeder, de sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maar ook de wijkagenten en de 

woningcorporatie zijn betrokken bij de situatie van meneer. 

 

Venster 2. Wat zijn de feiten? 

In dit venster worden de feiten uit de verhalen gedestilleerd. Het gaat hierbij om zaken 

waarvan vaststaat dat het gebeurd is én die relevant zijn voor de beslissing. 

Je destilleert de volgende feiten uit rapportages en gesprekken met betrokkenen. Het 

zijn dingen waarvan je zeker weet dat deze gebeurd zijn omdat je ze of in onderzoeken 

gelezen hebt of zelf hebt waargenomen/besproken tijdens het huisbezoek. Het gaat om 

zaken die relevant zijn voor het besluit:

• Meneer is bekend met NAH. Dit blijkt uit een onderzoek in zijn dossier. Dit uit zich 

onder meer in agressiviteit. Hij schreeuwt en gooit met spullen in huis. Meneer 

beaamt dat dit soms gebeurt.

• Meneer is bekend met een verslaving aan blowen. Meneer geeft dit zelf aan, en 

diverse professionals hebben dit in verschillende verslagen beschreven. 

• De buren hebben geklaagd over overlast bij de woningcorporatie. Daarvan zit een 

melding in het dossier.

• De wijkagenten hebben meerdere meldingen van overlast gekregen en hebben in 

de situatie moeten ingrijpen. Dit staat in het dossier.

• Moeder is bekend met hartproblemen. Dit blijkt uit een rapportage van de arts. 

• Meneer doet alle huishoudelijke taken en vindt het ook fijn om voor zijn moeder 

te zorgen. Dit wil meneer blijven doen. Dit zegt hij in een gesprek met jou.   

• Meneer heeft jou in meerdere gesprekken tegen jou gezegd dat  hij niet naar een 

woonvorm wil, waar hij passende zorg kan krijgen. 

• In het verleden is meneer al meerdere keren uit zijn woning gezet. Dat staat in het 

verslag van de woningcorporatie. 
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• Je destilleert de volgende oordelen, zaken waarvan je niet zeker bent of dit is 

gebeurd, of dat het de mening betreft van betrokkenen:

 – De woningcorporatie en wijkagent zijn van mening dat meneer zijn gedrag niet 

kan veranderen. Dat meneer niet openstaat voor verandering.

 – De dochter van moeder heeft aangegeven dat moeder angstig is als haar 

inwonende zoon agressief wordt. De dochter vertelt zich zorgen te maken over 

moeder en vindt dat haar broer snel een andere woonvorm moet krijgen met de 

juiste zorg. 

 – Moeder zegt eenmalig in een individueel gesprek met jou dat ze haar zoon niet 

uit huis wil zetten en voor hem wil blijven zorgen. 

 – De sociaal psychiatrisch verpleegkundige zegt dat er niks kan worden gedaan als 

meneer dat niet wil. De verpleegkundige geeft aan dat meneer de behandeling 

thuis blijft krijgen om de situatie stabiel te houden (door o.a. medicatie en 

gesprekken).  

• Je neemt waar dat er rommel in het huis ligt. Maar hoe meneer en moeder dit 

ervaren, dat weet je niet.

Venster 3. Hoe wegen we de situatie? 

In dit venster wordt de situatie gewogen. Professionals krijgen in hun werk vaak te maken 

met ethische dilemma’s: een situatie waarin een keuze tussen twee opties waar over allebei 

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

welke afweging of beslissing het gaat. Welke criteria gelden hiervoor en welke feiten vor-

men samengevat de onderbouwing van de beslissing. De professional betrekt in de weging 

ook het beeld van de toekomst en de eventuele voorwaarden die betrokken partijen stellen.  

 

Op basis van de feiten ontstaat bij jou het volgende beeld en komen de volgende han-

delingsopties naar voren: 

• Het beeld van de situatie: doordat meneer zijn emoties niet onder controle 

heeft, is er sprake van een onveilige situatie in het huis. Moeder ervaart van deze 

situatie spanningen en dat heeft een nadelig effect op haar gezondheid. Ook 

krijgt meneer mogelijk niet de (intensieve) structuur en begeleiding die hij nodig 

heeft om de klachten van zijn NAH te stabiliseren en een zinvolle dagbesteding 

te realiseren. De wijkagenten geven aan veel tijd kwijt te zijn aan meldingen van 

overlast en ervoor te zorgen dat de situatie stabiliseert. Er is een risico dat de 

woningcorporatie meneer én zijn moeder uit huis zetten als de overlast aan blijft 

houden. Aan de andere kant speelt mee dat moeder een grote loyaliteit heeft 

naar haar zoon en voor hem wil blijven zorgen. Tevens zorgt meneer ook voor zijn 

moeder door bijvoorbeeld het huishouden op orde te houden en haar te helpen bij 

verzorging. Ze zijn erg aan elkaar gehecht.  

• Handelingsopties: de optie voor beschermd wonen is niet uitvoerbaar. Meneer wil 

geen toestemming geven om een medisch advies aan te vragen voor beschermd 

wonen. Zonder zijn toestemming kun je geen medisch advies aanvragen en 

überhaupt geen indicatie voor beschermd wonen toekennen.  
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• Het besluit: je komt tot de inschatting dat er in huis een onveilige en gevaarlijke 

situatie is, welke een nadelig effect heeft op de welzijn en gezondheid van 

zowel meneer als zijn moeder. Er moet iets gebeuren om de onveiligheid in deze 

casus aan te pakken. Omdat meneer geen hulp accepteert voor het zoeken naar 

geschikte huisvesting en zorg, besluit je om een melding te doen bij Veilig Thuis 

om de situatie te kunnen doorbreken.  

Venster 4. Wat zijn de volgende stappen? 

Op basis van de weging neem je als professional een beslissing over de vervolgstappen. 

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

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

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

• Je doet een melding bij Veilig Thuis, in samenwerking met de wijkagenten en 

sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. 

• Uit deze melding bij Veilig Thuis komt het advies om de casus van meneer in te 

brengen bij het Veiligheidshuis.  

• Vervolgens meld je deze casus aan bij het Veiligheidshuis. In het Veiligheidshuis 

worden betrokken hulpverleners, maar ook de woningcorporatie, Veilig Thuis 

en andere experts uitgenodigd om de casus te bespreken en te zoeken naar een 

doorbraak in de situatie.  

• Er is een nieuwe ontwikkeling. De woningcorporatie eist dat meneer de woning 

verlaat en wordt uitgeschreven, anders dreigt ontruiming voor zowel meneer als 

zijn moeder.  

• Tijdens het overleg in het Veiligheidshuis geven meerdere professionals aan dat 

meneer niet zelfstandig kan wonen en dat dit leidt tot een gevaarlijke situatie. 

Er moet worden gezocht naar een andere woonvorm met de juiste zorg voor 

meneer. Tijdens dit overleg in het Veiligheidshuis besluiten de aanwezigen dat de 

verantwoordelijkheid voor het vinden en aanmelden bij een passende woonvorm 

wordt gelegd bij de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige van de GGZ. 

Ervaringen van de professional die dit model heeft toegepast:

‘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; 

betrek ik de mensen in het netwerk voldoende? Oh ja, daar moet ik ook wat 

mee. Dan helpt het model mij heel erg.’
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  Besluitvormingsmodel: Gedeelde besluitvorming  
(Shared Decision Making (SDM)) 
Casus: Vervoersmogelijkheden 

In het kort 

Gedeelde besluitvorming is een model dat zorgverleners en patiënten ondersteunt om 

gezamenlijk beslissingen te nemen over de zorg (Bartelink, Meuwissen & Eijgenraam, 

2017). Het is ontwikkeld in de medische wereld, maar in deze publicatie zijn de termen 

aangepast aan het sociale domein, zoals professional, inwoner, cliënt etc. Gedeelde 

besluitvorming zorgt voor ondersteuning die is afgestemd op de behoeften, voorkeuren 

en waarden van de bewoners. De professional en cliënt nemen gezamenlijk beslissingen 

over doelen en acties die worden ondernomen om die doelen te bereiken. 

 Meer lezen over het model? 

  CASUS
Jij werkt als ambulant begeleider bij een GGZ-organisatie. Bij jouw cliënt die je 

wekelijks bezoekt, een psychisch kwetsbare man van 65 jaar, speelt het volgende. 

Meneer is tot nu toe altijd redelijk zelfstandig en actief geweest. Hij maakt graag 

over zoveel mogelijk zaken zelf keuzes. Hij gaat op zijn bromfiets naar zijn dage-

lijkse activiteiten buitenshuis, zoals de dagbesteding op de boerderij waar hij graag 

meewerkt. Nu heeft meneer diabetes. Die aandoening zorgt geleidelijk voor ver-

schillende complicaties, zoals zenuwen die worden aangetast. Dat leidt tot vermin-

derd zicht, coördinatieverlies, duizeligheid en een verstoord evenwicht. Hierdoor is 

hij steeds minder mobiel. Daardoor kan hij op zijn bromfiets niet meer veilig rijden. 

Een recent ongeluk met zijn bromfiets, met een ernstig beenfractuur tot gevolg, is 

onder andere de aanleiding voor meneer om na te denken over andere manieren 

van vervoer. In het laatste gesprek dat je met hem voerde, gaf hij dat aan. Daar 

ben jij als begeleider blij om. Je maakte je al zorgen over de veiligheid van meneer 

zelf en dat van zijn medeweggebruikers. Dit is voor jou een mooie aanleiding om 

het onderwerp te bespreken. 

 

Meneer heeft dus een duidelijke behoefte; hij wil iets met zijn vervoerssituatie. 

Meneer wil graag zelf keuzes maken. Echter vanuit jouw rol als begeleider ben jij 

verantwoordelijk voor een veilige situatie. Dus je zoekt naar een manier waarop 

jullie de alternatieven samen kunnen verkennen om zo samen tot een goede 

beslissing te komen. 
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Hoe kun je Gedeelde besluitvorming in deze casus gebruiken? 

Voor gedeelde besluitvorming is een goede relatie tussen professional en bewoner 

belangrijk. Dit is het geval tussen jou en deze meneer. Ook is belangrijk dat jij als pro-

fessional een positieve houding hebt over het ontdekken wat belangrijk is voor meneer. 

Het gaat om enkelvoudige beslissingen waarbij het (ondersteunings)doel duidelijk is. Het 

gaat om het zoeken naar een passend vervoersmiddel zodat meneer zo zelfstandig en 

veilig mogelijk naar zijn activiteiten buitenshuis kan. Ook aan deze voorwaarden is in dit 

geval voldaan. Je doorloopt de drie fasen van het gedeelde besluitvormingsmodel van 

Elwyin et al. (2012). 

Fase 1. Keuzegesprek 

In deze fase nodig je de cliënt uit voor het keuzeproces.  

• Je vertelt meneer dat je in het volgende gesprek graag samen met hem de 

mogelijke oplossingen voor het vervoersvraagstuk in kaart wil brengen en 

gezamenlijk hierover een besluit wil nemen. Meneer vindt dat een heel goed idee. 

Hij wil graag weer meer mobiel zijn en actief deelnemen aan de samenleving.  

Fase 2. Opties gesprek 

In deze fase breng je in kaart welke keuzes er zijn. Dat betekent dat de professional met 

de cliënt bespreekt wat de mogelijkheden zijn. Wat zijn de consequenties van de ver-

schillende keuzes? De cliënt denkt vervolgens zelf na over de mogelijkheden.  

 

In dit geval zijn er meerdere mogelijkheden om het vervoer buitenshuis weer mogelijk te 

maken. Je hebt vooraf de volgende mogelijkheden uitgezocht, onder meer door contact 

te leggen met de Wmo-consulent die in het wijkteam werkt. Je bespreekt met meneer 

dat er vijf opties zijn. Iedere optie heeft voor- en nadelen. 

1. Het aanvragen van een vervoerspas via de Wmo-consulent om binnen de regio 

te reizen. Je legt meneer uit dat hij hiervoor een aanvraag moet doen bij de 

gemeente en die deze pas moet toekennen. Er wordt onderzocht of er een 

medische beperking is waardoor meneer niet voldoende zelfredzaam is om zich op 

eigen kracht te verplaatsen. Een vervoerspas betekent ook dat meneer niet direct 

van a naar b wordt gebracht en dat hij minder flexibel kan reizen. Zo moet hij 

soms wachten en/of via andere routes rijden. Jouw indruk is dat meneer hierdoor 

minder zelfstandig wordt. Dit kan zijn ervaren zelfredzaamheid en participatie 

beperken. 

2. Het aanvragen van een scootmobiel via de Wmo-consulent van de gemeente. 

Reizen met een scootmobiel kan helpen om de zelfredzaamheid in mobiliteit 

te vergroten. Meneer kan van A naar B reizen, net zoals hij dit deed met de 

bromfiets. Het betekent wel dat meneer een aanvraag moet doen bij de gemeente 

en er een onderzoek komt. Als hij een scootmobiel krijgt toegekend dan is hij 

afhankelijk van het aanbod van de gemeente. Een optie hiervoor is om een 

PGB (persoonsgebonden budget) aan te vragen. Je legt meneer uit dat hij zelf 
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verantwoordelijk is om dit PGB te beheren. Hij moet hierover verantwoording 

afleggen bij de gemeente. Gezien zijn situatie geef je aan dat jouw ondersteuning 

daarbij is vereist. 

3. Het particulier aanschaffen van een scootmobiel. Meneer is vrij om zelf een 

scootmobiel te kopen. Dit betekent dat hij zelf de aanschafkosten betaalt. Hij 

mag dan zelf kiezen welke scootmobiel hij wil en hoeft geen verantwoording af 

te leggen. Hij is dan niet afhankelijk van de financiering van de gemeente. Wel 

moet er duidelijk in kaart worden gebracht of de financiële situatie van meneer 

toereikend is. 

4. Het leven van een scootmobiel via een scootmobielpoule. Hiervoor is geen 

onderzoek van de gemeente nodig. Wel moet meneer voor gebruik een 

scootmobiel reserveren. Het uitgiftepunt is bij het verzorgingshuis waar hij deze 

scootmobiel moet ophalen en ook weer terugbrengen. Het lenen is laagdrempelig, 

maar de afstand naar het verzorgingshuis kan meneer nu niet zonder een ander 

hulp- of vervoersmiddel afleggen. Dus dan moeten jullie daar nog een oplossing 

voor vinden.  

5. Het reizen met het openbaar vervoer. Je legt uit dat meneer hiervoor geen aanvraag 

hoeft te doen bij de gemeente. Hij moet de kosten zelf betalen. Wel is het mogelijk 

dat hij meerdere keren moet overstappen, moet wachten op het vervoer. Voor het 

zelfstandig, snel en makkelijk reizen kan hij dit als een beperking ervaren.  

Voor meneer is dit heel veel informatie. Je vertelt hem dat hij de opties kan laten bezin-

ken. Volgende week hebben jullie weer een gesprek om samen een keuze te maken. 

Fase 3. Besluitvormingsgesprek 

In deze fase werk je samen toe naar een gezamenlijk besluit. Het is een besluit waarin 

voorkeuren en waarden bepalend zijn voor het meest passende besluit voor deze indivi-

duele cliënt. 

 

• In dit gesprek vraag je aan meneer wat hij belangrijk vindt. Meneer vindt het 

belangrijk dat hij zelf kan bepalen waar hij gaat en staat en wil niet steeds dingen 

uitleggen aan de gemeente. Hij weet ook niet zeker of zijn situatie ‘slecht’ genoeg 

is voor het krijgen van een hulpmiddel van de gemeente. Verder zijn de meeste 

activiteiten in de buurt, dus ver reizen is niet nodig. Meneer vertelt dat het hem 

heel erg aanspreekt om een eigen scootmobiel te hebben. Hij heeft met zijn zus, die 

hem soms helpt met zijn financiën, gekeken of hij deze zelf kan betalen. Dit blijkt te 

kunnen. Dus heeft hij ervoor gekozen om een scootmobiel zelf aan te schaffen.  

• Hoe is deze keuze tot stand gekomen? Jij hebt samen met meneer zijn 

persoonlijke behoeften en voorkeuren in kaart bracht. Daardoor kreeg meneer 

steeds meer overzicht en kon er gericht gezocht worden naar mogelijkheden 

en oplossingen voor zijn vervoersprobleem. Meneer hecht veel waarde aan zijn 

mobiliteit en zelfstandigheid om snel van a naar b te kunnen reizen, zonder al te 

veel beperkingen en drempels. Jullie kwamen op deze manier gezamenlijk tot het 
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besluit dat het zelf aanschaffen van een scootmobiel voor nu de meest veilige en 

stabiele oplossing is. Dit is een keuze die het meest aansluit op de persoonlijke 

voorkeuren van meneer. 

Ervaringen van de professional die dit model heeft toegepast:

‘Bij Shared Decision Making is het onderliggende idee dat ieders mening telt. 

Het bekrachtigen van iedereen om zijn of haar ideeën en mening mee te 

laten wegen. Dat spreekt mij aan.’



Betere besluiten in het sociaal werk 2.0    *   pagina 31 van 76

  Besluitvormingsmodel: Het beste besluit voor het Kind 
Casus: Ontwikkeling 

In het kort

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

man, met het Kinderrechtenverdrag( 2019) als kompas. De richtlijnen van het Kinder-

rechtencomité zijn vertaald in vier stappen. Met dit model, voorzien van een toolkit, 

kunnen professionals een goed onderbouwd besluit nemen waarbij het belang van 

het kind voorop staat. Een besluit gebaseerd op kindvriendelijk en volledig onderzoek. 

Als professional betrek je het kind. Kinderen kunnen, met assistentie, zelf hun mening 

geven over wat zij belangrijk vinden. Daarna worden de belangen van anderen gewo-

gen, waarop een besluit volgt. De kinderen krijgen een duidelijke uitleg van het besluit.

 Meer lezen over het model? 

  CASUS
Jij werkt als jeugdprofessional bij het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). In die rol 

heb je contact met Ilse, 14 jaar, en haar vader en moeder, Bart en Marieke. Er zijn 

al lange tijd ernstige zorgen over de ontwikkeling van Ilse. Er is sprake van over-

gewicht waarvoor ze onder behandeling is bij de kinderarts. Ilse functioneert op 

moeilijk lerend niveau en heeft de diagnose ADHD. Ilse volgt speciaal onderwijs, 

maar ze komt niet tot leren. Ze wordt gepest en is vaak betrokken bij ruzies. Ilse 

woont wisselend bij haar vader en moeder, die gescheiden zijn. Ilse en haar moe-

der zijn het vaak oneens en dat levert veel strijd op.

Bart en Marieke zijn gescheiden toen Ilse 2 jaar was. Er is sprake van co-ouder-

schap. Ilse woont de helft van de week bij Bart en de andere helft van de week bij 

Marieke. De scheiding verliep moeizaam. Marieke heeft veel eisen van Bart geac-

cepteerd omdat ze bang is voor zijn agressieve reactie, die in het verleden vaak 

voorkwam. Ze twijfelt of Bart wel goed voor Ilse kan zorgen. Marieke is bekend 

met psychiatrische problematiek en al lange tijd onder behandeling bij de GGZ. 

Bart is bekend met alcohol en drugsgebruik. Hij zegt dat dit nu niet meer aan de 

orde is. Bart kon (kan) erg agressief reageren als hij zich benadeeld voelt.

Marieke ervaart veel problemen bij de opvoeding van Ilse. Volgens haar luistert ze 

slecht en Marieke heeft veel strijd met haar. Ze wil hulp van een psychiater en ze 

wil dat Ilse wordt opgenomen. Bart ervaart geen problemen in de opvoeding. Hij 

maakt zich dan ook geen zorgen over Ilse. Hij stelt dikwijls vragen over de opvoe-

ding aan de jeugdhulpverlener. Bart zijn grote angst is dat de kinderbescherming 

zijn dochter bij hem weg zal halen. Er is nauwelijks een netwerk om de gezinsle-

den te ondersteunen.  
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Ilse zit op de middelbare school (speciaal onderwijs). Hier heeft men zorgen over 

haar. Ze komt niet tot leren en de contacten met andere jongeren verlopen moei-

zaam. Ze wordt gepest en heeft snel ruzie. Marieke wil dat Ilse hulp krijgt van een 

psychiater, maar dat wil Ilse niet. Ilse wil met rust gelaten worden. Marieke staat 

aanvankelijk nog wel open voor opvoedhulp, maar wijst dit later toch af omdat Ilse 

geen hulp accepteert. Bart wil geen hulp en hij vindt hulp voor IIse ook niet nodig. 

Er is lange tijd begeleiding vanuit de GGZ en ook is er opvoedondersteuning. Maar 

die hulp gaat stoppen omdat het onvoldoende effect heeft en vanwege gebrek 

aan medewerking van Marieke en Ilse. Dat maakt dat de inzet van een Raadson-

derzoek en eventueel een kinderbeschermingsmaatregel nodig kan zijn. Ilse heeft 

hulp nodig bij haar ontwikkeling. Tegelijk is zo’n onderzoek en maatregel precies 

datgene wat zowel Ilse als haar ouders afhouden omdat ze er geen vertrouwen 

in hebben. Het zal hen alle drie bevestigen in hun negatieve verwachtingen. Het 

risico is dat ze het contact zullen verbreken. Je moet met je collega’s van het CJG 

een besluit voorbereiden over hoe nu verder. 

Hoe kun je het model van het Beste Besluit voor het Kind in deze casus gebruiken?

Stap 1. De belangen van het kind onderzoeken

In deze stap onderzoek je wat het beste is voor de ontwikkeling het kind en je betrekt 

het kind hierbij. In het onderzoek moeten de volgende zeven punten terugkomen: 

1) identiteit van het kind, 2) mening van het kind over de situatie en de 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. Jouw onderzoek 

start dus vanuit de invalshoek van Ilse. Wat vindt zij belangrijk? Je gaat op zoek naar 

haar antwoorden op de bovengenoemde zeven punten. Je hebt in de loop van de tijd 

ervaring met het voeren van gesprekken met Ilse in haar taal en op haar begripsniveau. 

Waar nodig kun je deze informatie aanvullen met wat je al eerder hebt ontdekt over 

haar meningen.

Ilse maakt duidelijk dat ze over haar situatie niet met een hulpverlener wil spreken. Ze 

wil met rust gelaten worden want het gaat prima zo. Ze staat niet open voor hulpver-

lening en vindt dat niet nodig. Ze zoekt het zelf wel uit. Ze heeft het idee dat er in de 

afgelopen jaren weinig naar haar is geluisterd. Door de week woont zij bij haar moeder 

en in het weekend bij haar vader of andersom. Ze bepaalt vaak zelf waar ze heen gaat. 

Ilse weet dat haar ouders het vaak niet eens zijn over wat voor haar het beste is. Dat 

vindt ze wel vervelend, maar dat lost ze zelf wel op. Ook de ruzie met moeder is wel op 

te lossen.
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Heeft Ilse vrienden, familie of andere belangrijke contacten? Ilse spreekt vooral met veel 

liefde over haar oma die bij vader in huis woonde. Helaas is oma overleden. Ilse heeft 

verder geen vrienden of een sociaal netwerk. Ze gaat wel gewoon naar school en heeft 

met de mentor goed contact. De andere leerlingen op school vindt ze vervelend. Ilse 

wordt gepest en heeft veel ruzie. Dat is wel vervelend. 

Je geeft aan dat je nadat je met haar hebt gesproken ook met haar ouders, school en de 

mensen van Veilig Thuis gaat praten. Daarna zal je haar weer spreken en uitleggen wat 

je vanuit het CJG aanraadt. 

Stap 2. Andere belangen in kaart brengen

Naast de belangen van het kind heb je als professional te maken met andere belangen. 

Bijvoorbeeld wat zijn de wensen van de ouders? Wat willen betrokken organisaties? Is 

er voldoende geld voor de gewenste oplossing? Ook kunnen er wetten en regels zijn die 

een obstakel vormen voor de beste oplossing voor het kind. Je maakt een overzicht van 

alle ‘niet-kind belangen’ waar bij de beslissing rekening mee wordt gehouden. 

Je weet in dit geval dat de hulpverlening vanuit de CJG beëindigd wordt, die mogelijk-

heid is volgens de regels ‘op’ en biedt geen verbetering meer. Je gaat in gesprek met de 

ouders, samen en afzonderlijk. Je spreekt met de mentor van school en met de profes-

sionals van Veilig Thuis.  

Ilse is voor Bart en Marieke belangrijk en zij willen dat het goed gaat met haar. Hun visie 

op wat nodig is zodat het goed gaat met Ilse, is heel verschillend. Daardoor is het moei-

lijk om samen, als ouders, Ilse te steunen en aan te sturen. Moeder Marieke wil dat Ilse 

hulp krijgt van een psychiater en wordt opgenomen. Ze is bang dat Ilse dezelfde psychi-

atrische problemen krijgt als zijzelf. Daarnaast heeft ze nog steeds zorgen over hoe het 

met Ilse gaat als ze bij vader Bart is en vraagt zich af of hij echt geen alcohol en drugs 

meer gebruikt. Ze bespreekt dat niet met Bart, uit angst voor een agressieve reactie. 

Bart vindt dat als Marieke de opvoeding van Ilse niet meer aan kan, dat Ilse dan bij hém 

kan komen wonen. Hij wil niet dat ze ergens anders gaat wonen en vindt hulpverlening 

helemaal niet noodzakelijk. Als Ilse zelf hulp wil, dan vindt hij het goed. Maar dit moet 

zeker niet aan haar opgedrongen worden.

De mening van Veilig Thuis, het meldpunt voor geweld en/of misbruik in huiselijke kring, 

is dat Ilse ernstig bedreigd wordt in haar ontwikkeling. Ze willen dat er een Raadsonder-

zoek (door de Kinderbescherming) komt. Haar situatie verslechtert, is onveilig en er is 

niet direct uitzicht op verbetering. De Raad van de Kinderbescherming kan een kinder-

beschermingsmaatregel opleggen. Jouw inschatting is dat Ilse zeker in aanmerking komt 

voor een verblijf met behandeling in een 24-uurs voorziening. Wel zijn er aanzienlijke 

wachtlijsten. Tot die tijd kan extra thuishulp ook nog enige verlichting bieden.
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De school is van mening dat Ilse hulp nodig heeft omdat ze zich nu niet ontwikkelt; ze 

komt niet aan leren toe. Ilse heeft nauwelijks contact met andere leerlingen, geen vrien-

din en is voortdurend betrokken in ruzies op school. 

Stap 3. Afweging van de belangen

Als professional weeg je de verschillende belangen zorgvuldig af en neem je een beslis-

sing. Als duidelijk is wat het beste is voor het kind, en duidelijk is welke andere belan-

gen er spelen, kun je een aantal mogelijke beslissingen uitwerken. Bij het nemen van 

een beslissing is het belangrijk duidelijk uit te leggen waarom deze beslissing is geno-

men. Benoem alle factoren waarmee rekening gehouden is en hoe deze tegen elkaar 

zijn afgewogen. Breng in beeld hoe het belang van het kind in deze beslissing terug-

komt. Als je een beslissing neemt welke niet de beste is voor het kind dan moet je die 

keuze extra motiveren.

Je zet in deze casus de belangen en afwegingen op een rij. Het is in het belang van Ilse 

dat zij zich kan ontwikkelen, kan leren, veilig kan wonen, een eigen identiteit ontwik-

kelt en contacten aangaat met leeftijdsgenoten. De omstandigheden waaronder ze nu 

opgroeit staan hierbij in de weg. Ilse heeft hulp nodig bij haar ontwikkeling, maar wijst 

tegelijk die hulp af. Vader wil niet dat hulpverleners zijn dochter afpakken. De zorgen 

over de ontwikkeling van Ilse en de omstandigheden waaronder zij opgroeit, zijn groot. 

Behandeling of hulpverlening wordt aangeraden door alle betrokken professionals. Moe-

der én Ilse weren dat al lange tijd af. Dit pleit voor de inzet van een Raadsonderzoek en 

een eventuele kinderbeschermingsmaatregel voor plaatsing in een 24-uurs voorziening.

Bekend is dat eerdere hulpverlening onvoldoende verandering bracht, mede door gebrek 

aan medewerking van Ilse en haar moeder. Sterker nog, vanuit het CJG hebben jullie bij 

hulpverlening aan dit gezin ook ervaren dat dwang leidt tot verzet en het verbreken van 

het contact. Je voorziet dat als je nú de Raad inschakelt dit voor Ilse de bevestiging is 

dat er nooit naar haar wordt geluisterd door hulpverleners. Dit is ook voor haar ouders 

de bevestiging dat we erop uit zijn om Ilse van hen ’af te pakken’. Dit vormt een lastig 

vertrekpunt om tot samenwerking te komen. Het risico is groot dat dit gezin alle contac-

ten zal verbreken met het CJG. Wanneer je Ilse de hulp wilt bieden die ze nodig heeft, 

dan moet je haar daarin betrekken. Zij moet in kunnen stemmen met de hulp. Dat gaat 

nu niet gebeuren. 

Je besluit op dit moment géén Raadsonderzoek aan te vragen. Je zet in op het houden 

van vervolgcontacten (geen hulpverlening, wel contact) en zet in op thuishulp. Je maakt 

afspraken met de school om iedere twee weken contact te hebben en dat de school zich 

bij jou meldt als er tussentijds iets gebeurt.  
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Stap 4. Het besluit uitleggen aan het kind 

Je gaat met Ilse in gesprek over de situatie en jullie besluit. Je geeft aan wat de CJG 

belangrijk vindt voor Ilse: dat zij zich prettig moet voelen, de kans heeft om zich te 

ontwikkelen, sociale contacten te leggen en plezierig contact heeft met beide ouders, 

zonder daarbij partij te hoeven kiezen. Je geeft ook aan wat jullie zorgen zijn en wat er 

nodig is. Je legt uit dat het CJG op dit moment geen Raadsonderzoek doet. Je gebruikt 

hierbij begrippen en taal die passen bij haar niveau. Je checkt goed of Ilse alles begre-

pen heeft. Je legt zo goed mogelijk uit waarom en welke afwegingen een rol spelen. Je 

biedt Ilse aan om contact te hebben met een jeugdprofessional van de CJG en je legt 

uit waarom. Ilse wil dat niet: geen hulpverleners. Je denkt met elkaar na over wat er wel 

mogelijk is. Ilse wil wel een maatje, iemand met wie ze leuke dingen kan doen (en die 

niet zeurt). 

Je bent als jeugdprofessional van het CJG welkom bij het gezin en houdt regelmatig 

contact met Bart en Marieke om te volgen hoe het gaat. Ook vinden er regelmatig eva-

luaties met school plaats.

Een jaar later is de situatie nog regelmatig heel spannend. Inmiddels is er intensieve 

hulp in de thuissituatie en hebben jij en collega’s opnieuw moeten constateren dat dit 

niet voldoende is. Je hebt Ilse, in goed overleg met haarzelf, aangemeld op de wachtlijst 

voor een verblijf in een 24-uurs voorziening. Marieke en Bart stemmen hiermee in.
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  Besluitvormingsmodel: Omgekeerde Toets © 
Casus: Werken

In het kort

De methodiek van De Omgekeerde Toets ® is ontwikkeld door Stimulansz. Voor 

gemeenten vormen wetten als de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Wet gemeen-

telijke schuldhulpverlening het uitgangspunt van besluiten. Met de Omgekeerde Toets 

begin je bij het effect dat de inwoner wil bereiken. Dat gewenste effect toets je eerst 

aan het doel van de wet (waarom is de wet geschreven, welk probleem moest dit oplos-

sen?). Vervolgens komt een ethische toets waarbij naar het brede plaatje wordt geke-

ken. Wat gebeurt er als ik iets of juist niets doe, op korte en lange termijn, voor de 

persoon, het gezin en de omgeving? Pas als dat helder is wordt de oplossing juridisch 

onderbouwd op grond van de wet- en regelgeving. De methodiek helpt je bij het leveren 

van maatwerk zonder willekeur en biedt een domein overstijgende aanpak voor inte-

graal werken.   

 Meer lezen over het model?

  CASUS 

Raoul heeft geen makkelijke jeugd gehad. Zijn moeder heeft hij sinds hij 3 jaar 

oud was niet meer gezien. Zijn vader vond het alleen opvoeden van een kind niet 

makkelijk. Op zijn 18e verjaardag heeft hij Raoul dan ook letterlijk op straat gezet. 

Raoul heeft zich gemeld bij de gemeente. Het viel niet mee om bij de daklozen-

opvang terecht te komen, maar na 8 maanden wachten en op straat slapen is het 

gelukt. De daklozenopvang blijkt echter gevaarlijker te zijn dan buiten slapen. Er 

wordt gedeald en er is veel geweld. Naast de daklozenopvang zit het methadon 

uitgiftepunt. Dat trekt drugsdealers aan en ook Raoul is daar al snel verslaafd 

geraakt. Raoul wil iets van zijn leven maken en hij realiseert zich dat hij weg moet 

uit deze daklozenopvang. Wederom is het bijzonder lastig om een gemeente 

tevinden die hem wil helpen, maar na 5 jaar (op straat en in treinen slapen) wordt 

hij toegelaten tot begeleid wonen en krijgt hij een uitkering. In die 5 jaar op straat 

heeft Raoul af en toe gewerkt. Lang duurde dat nooit, want zonder inschrijving 

in de Basisregistratie personen (BRP) accepteert de Belastingdienst niet dat hij in 

loondienst werkt. Nu heeft hij een uitkering, maar dat is nog steeds niet wat hij 

wil. Hij wil werken. Als hij vraagt om hulp bij het vinden van werk, wordt hem een 

baan op de vuilnisbelt aangeboden. Dat weigert hij. De klantmanager bestempelt 

hem als ‘niet-willer’ en legt hem een maatregel op. Hij wordt gekort op de uit-

kering vanwege het weigeren van werk en de klantmanager besluit geen energie 

meer in hem te steken. Voor Raoul is het een principekwestie. Hij heeft het gevoel 

dat hij niet als mens wordt gezien, maar enkel nog als ‘zwerver’. 
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Daarmee wordt hij buiten de maatschappij geplaatst en lijkt hij als mens niet mee 

te tellen. Wat hij nodig had, was iemand die met hem mee kon denken over hoe 

hij weer als volwaardig lid mee kon doen in de samenleving. Als een baan op de 

vuilnisbelt daarin een logische stap is, dan is Raoul misschien best bereid om die 

baan te accepteren. 

Hoe kun je de Omgekeerde Toets als model in deze casus gebruiken?

Stap 1. Welk effect willen we bereiken?

De professional stelt als eerste de vraag: welk effect wil Raoul bereiken? De professional 

bedenkt dit samen met Raoul, omdat het voor hemzelf lastig om dit goed te verwoor-

den. Raoul geeft aan dat hij wil werken. De professional vraagt door, welk probleem is 

opgelost als Raoul werk heeft? Het belangrijkste voor hem is dat hij weer meetelt als 

volwaardig lid van de samenleving. In de afgelopen jaren op straat liepen de mensen 

met een grote boog om hem heen. Iedereen zag een zwerver, niemand zag Raoul. Hij 

wil weer als mens gezien worden en meedoen met de samenleving. Hij is 24 jaar en 

heeft nog een heel leven voor zich. 

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 wetten in het sociaal domein zien allemaal toe op het versterken van zelfredzaam-

heid, het aanvullen op wat iemand zelf heeft of kan (complementair) en een basis-

waarde die toeziet op een menswaardig bestaan. De artikelen uit die wet zijn de instru-

menten waarmee dat doel kan worden bereikt. Ze zijn dus geen doel op zich. 

Valt dit effect onder de grondwaarden van verschillende wetten? Het verwachte effect 

valt onder de grondwaarde(n) van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 

Raoul wil meedoen aan het maatschappelijk leven. Bovendien valt het onder de grond-

waarden van de Participatiewet, omdat gaan werken maakt dat hij zelfredzaam is. 

Stap 3. Is het besluit ethisch te verantwoorden? 

De afspraken leiden vervolgens tot een voorgenomen besluit. In deze stap stel je als 

professional de volgende vragen: 

• Wat is het effect van het voorgenomen besluit op korte en lange termijn, voor de 

inwoner zelf en de omgeving? Raoul is nog jong en wil graag iets van zijn leven 

maken. Hoe eerder hij die draad oppakt, hoe groter de kans dat hij zijn weg terug 

vindt naar de samenleving. Dat is goed voor hem, en voor de samenleving als 

geheel. Mensen die op straat leven kunnen anderen een gevoel van onveiligheid 

geven. Als Raoul een woonruimte en een baan heeft, dan helpt dat hem én zijn 

omgeving. 
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• Past het bij de mogelijkheden en vaardigheden van de inwoner? Raoul heeft de 

afgelopen jaren laten zien dat hij prima in staat is om te werken. De reden dat 

hij zijn werk niet kon behouden was omdat hij geen inschrijving had. Dat is nu 

geregeld, dus er is geen aanleiding om te denken dat hij zijn werk nu snel kwijt 

raakt. 

• Past het bij de leidende principes van de gemeente/organisatie? Veel gemeenten 

stellen de inwoner centraal en willen dat iedereen meedoet. Dat is precies wat hij 

zelf ook wil, dus dat sluit naadloos op elkaar aan. 

• Hoe pakt het financieel uit als ik iets doe en hoe als ik niets doe? Als hij aan het 

werk gaat en blijft, dan hoeft de gemeente geen uitkering te betalen.

• En tot slot, is het zuiver in de bedoeling? Onze eigen opvattingen en 

referentiekader speelt een grotere rol in de besluitvorming dan we zelf vaak 

doorhebben. Hoe objectief we ook proberen te zijn, onbewust speelt het mee. 

In deze casus werd (te) snel de conclusie getrokken dat Raoul niet wil, zonder na 

te gaan wat er precies aan de hand is. Dan blijkt al snel dat hij niet per se een 

‘niet-willer’ is, alleen die specifieke baan wil hij niet. Lopende band, schoonmaak, 

magazijn, dat doet hij allemaal graag. 

Stap 4. Randvoorwaarden

Bij de laatste stap wordt een formeel besluit gemaakt op basis van de gemaakte afspra-

ken. De Omgekeerde Toets geeft aan dat daarvoor een set aan instrumenten (hiermee 

worden wetsartikelen bedoeld) beschikbaar is. Het model spreekt over ‘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 bewoner. En over ‘basisprincipes’ die in beton zijn gegoten en 

waarvan niet kan worden afgeweken.

Op grond van de Participatiewet moet iemand zich inspannen om aan het werk te 

komen. Er wordt in de wet geen onderscheid gemaakt naar passend werk of ander 

werk. Elk werk moet worden geaccepteerd door de werkzoekende. Maar er is wel 

ruimte voor de gemeente om het accent te leggen op snelle uitstroom of duurzame 

uitstroom. In artikel 18, eerste lid van de Participatiewet staat dat de bijstand en de 

daaraan verbonden verplichtingen afgestemd worden op de omstandigheden, mogelijk-

heden en middelen van de belanghebbende. In dit geval kan de gemeente ervoor kiezen 

om het werk op de vuilnisbelt door te drukken, maar het is duidelijk dat Raoul dit gaat 

weigeren. Hij is gewend om zonder geld te leven, dus een korting op zijn uitkering is 

voor hem wel vervelend, maar niet doorslaggevend. De gemeente kan de arbeidsver-

plichtingen ook afstemmen op zijn situatie en samen met hem kijken wat hij wil en hoe 

dat op zo kort mogelijke termijn te realiseren is. Dan is de kans groter dat de uitstroom 

duurzaam is. 
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2.  Team: ontwikkelen en  
visievorming

In deel 2 van deze Handreiking focussen we op het toepassen van de modellen voor de 

ontwikkeling van het team, en voor visievorming en agendering. Per doel geven we een 

voorbeeld, en reflectievragen, die een team kan gebruiken om het doel te behalen met 

besluitvorming. Deze reflectievragen zijn o.a. gebaseerd op de reflectievragen (Spierts & 

Verweij, 2020) en dagboekinstructies (Spierts et al., 2017) uit eerder onderzoek.

2.1. Ontwikkelen als team
Professionals en teams besteden aandacht aan besluitvorming wanneer zij als team 

beter, en gezamenlijk, besluiten willen nemen. Dit kan gaan over organisatorische 

besluiten, zoals casusverdelingen of het bepalen van een samenwerkingsstrategie met 

de gemeente. Maar nog vaker gaat het over besluiten rondom inhoudelijke casussen 

van bewoners en hoe zij dat als team meer in samenspraak en overeenstemming kun-

nen doen. In een teamoverleg wil men bijvoorbeeld gemakkelijker tot besluiten komen 

en deze ook meer weloverwogen en gedragen nemen. Volgens professionals zijn deze 

overleggen, of het nu gaat over teamoverleg, multidisciplinaire overleggen of intervisies, 

soms te vluchtig of te veel gericht op het oplossen van een casus. Terwijl er behoefte is 

om als team beter met elkaar tot begrip en overeenstemming te komen. 

Om als team betere gezamenlijke besluitvorming te ontwikkelen, kunnen ook besluitvor-

mingsmodellen worden gebruikt. Modellen als de Beslissende Professional of de Omge-

keerde Toets helpen om samen een casus te analyseren en van iedereen individuele 

argumenten te horen. Kies voor een model dat ook inhoudelijk ruimte laat voor discussie 

over factoren zoals processtappen. De uitwisseling hierover zorgt voor een sterker team. 

In het teamoverleg of de intervisie kunnen casussen geanalyseerd worden aan de hand 

van een model. Als je de factoren van het model invult voor een casus, welke gaten val-

len er dan? Welke collega vindt welke factor belangrijker? Welke collega staat langer stil 

bij de analyse en welke collega gaat direct handelen? 

Deze verschillen laten zien hoe de besluitvorming gaat binnen een team en wat je van 

elkaar kunt leren. Het zorgt er ook voor dat je als team meer begrip krijgt voor elkaar. 

Door uitvoerig te spreken over de inhoud en het besluitvormingsproces in het team, 

voelen de teamleden, afzonderlijk, zich ook meer gesteund wanneer zij vervolgens als 

individu keuzes moeten maken(Van Pelt, Van Rest & Verweij, 2019). 

DEEL 2 
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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. Be-

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

in het team en welke perspectieven uit het team moeten jullie aandacht 

blijven geven in een teamoverleg?

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 terrein van uitkeringen, vinden van werk en de aanpak 

van schulden. We werken samen met wijkteams en merken dat er botsende 

uitgangspunten zijn. Vanuit het wijkteam staat de vertrouwensband met 

de inwoner voorop. Vanuit de sociale dienst zijn we 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 geld bij te verdienen dan is toegestaan. Maar we 

zien tegelijkertijd 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. Waarschijnlijk hebben ze verschillende manieren van 

handelen. Het is dus nuttig van elkaar te horen welke wijze van handelen zij 

hebben en wat de afweging daarbij is. Zo kunnen ze van elkaar leren over de 

redenen om te handhaven of om op maatwerk hulp te bieden. Door daarover 

ervaringen uit te wisselen, kan elke professional individueel gedragen 

besluiten nemen. Maar er ontstaat in het team ook meer wederzijds begrip 

en vertrouwen voor elkaars standpunten en werkwijzen. 
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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/of versterken jullie in het team elkaars besluitvorming?

* Welke opdracht hebben jullie? Wat vraagt dat voor de 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?

2.2. Visievorming en agendering als team
Sociaal werkers en hun teams hebben te maken met nieuwe opdrachten en verande-

rende context. Denk bijvoorbeeld aan opdrachtgevers, samenwerkingspartners of regel-

geving. Van hen wordt verwacht dat ze goed hun werk blijven doen in die veranderende 

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

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

teams op kunnen terugvallen. In de leerkringen en workshop (Movisie, 2019) waarin we 

werkten aan het versterken van besluitvorming kwam het belang van visievorming als 

team, of als organisatie, een aantal keren naar voren. Werken aan je besluitvorming en 

het spreken hierover met elkaar draagt bij aan de visievorming. 

Enerzijds wil je als individuele professional goed je werk kunnen doen in dagelijkse 

casussen, maar anderzijds wil je ook als team gezamenlijk handelen en niet als losse 

eenheden. Die gezamenlijkheid wordt door de professional belangrijk gevonden. Zij wil-

len weten waar ze voor staan en vanuit welke richting zij werken. In de leerkringen zien 

we dat besluitvormingsmodellen, en het stilstaan bij besluitvorming in het team, helpen 

bij het werken aan deze visievorming. De gesprekken over casussen, over afwegingen, 

meningen en argumenten geven allemaal voeding aan een sterk verhaal waar je als 

team voor staat. 

Visievorming vraagt een ander soort gesprek dan een gesprek over een individuele 

casus. Normaliter bestaat de neiging om met een besluitvormingsmodel te analyseren 

wat er speelt in een casus en hoe je dit zo goed mogelijk kunt oplossen met een wel-
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overwogen besluit. Wanneer je aan visievorming wilt werken, moet je een niveau boven 

de casussen gaan ‘hangen’. Je stelt dan niet de vraag: hoe lossen we deze casus op? 

maar je stelt vragen als: wat leren we van deze casussen en wat vinden 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 jeugdmaat-

schappelijk werkers werkten professionals in een 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. Je 

focust op de lessen die te trekken zijn over hoe jullie in het algemeen handelen en van-

uit 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.

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 en vrijwilligers. Soms meer dan we aankunnen. Nu kiezen 

we vooral op basis van praktische redenen zoals wie er tijd heeft of de 

overtuigingskracht van een bewoner of betrokken professional. We vragen 

ons als team af hoe we als team met deze vragen van bewoners omgaan? 

Kunnen we meer samen besluiten wat we wel doen en wat we niet doen?

REFLECTIE

In deze casus speelt ‘de waan van de dag’ een grote rol. Belangrijker is dat 

er aangegeven wordt dat er geen duidelijkheid is op basis waarvan ze wel 

of niet in zee gaan met een initiatief van bewoners. Het lijkt steeds een 

losstaande afweging, terwijl er terugkerende patronen zijn waarover je 

als team afspraken kunt maken. 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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TIP

Beginnen met visievorming in je team? Breng in een teamoverleg allemaal 

twee casussen in. Print die uit en analyseer deze met elkaar. Wat zijn terug-

kerende vraagstukken of dillema’s? Hoe gaan jullie daar mee om? Bepaal sa-

men wat jullie leren van deze casus-analyse en bepaal acties op verschillende 

niveaus in de organisatie.

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? 

 – microniveau van het individu en zijn directe omgeving. 

 – mesoniveau van de buurt, wijk, gemeenschap. 

 – macroniveau van de ruimere samenleving, sociaal beleid.

* Hoe pakt het beleid uit voor de bewoners 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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3.  Vraagstukken en momenten 
van professionele  
besluitvorming

In deel 3 beschrijven we verdiepende informatie over professional besluitvorming. We 

gaan eerst in op verschillende soorten besluiten en vraagstukken die kunnen spelen bij 

besluitvorming. Vervolgens laten we zien dat de vaardigheden die nodig zijn om beslui-

ten te nemen, een cruciaal onderdeel van professionaliteit vormen. 

Besluitvorming gaat over alle besluiten die je als sociaal werker neemt en dat zijn er 

veel. We focussen op besluiten die gaan over de invulling van hulpverlening en onder-

steuning aan bewoners. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen verschillende 

typen vraagstukken waarover je besluit en/of het moment waarop je een besluit maakt. 

Meer hierover in dit hoofdstuk. 

3.1. Type vraagstukken
Het type vraagstuk waarover je een beslissing moet nemen, heeft invloed op je besluit-

vorming. Neem bijvoorbeeld een gezin waarin je huiselijk geweld vermoedt. Je twijfelt 

of je toch wat vaker langs moet gaan terwijl ze aangeven met rust te worden gelaten. 

Enerzijds probeer je als sociaal werker zoveel mogelijk rekening te houden met de 

voorkeuren, behoeften en wensen van de cliënt. Anderzijds merk je op, vanuit de exper-

tise en ervaring die je hebt opgebouwd, dat hier mogelijk reden is voor zorg. Dat er 

bepaalde waarden en mensenrechten, waaronder veiligheid, in het geding kunnen zijn. 

Vanuit de maatschappelijke opdracht is er tevens een wettelijke plicht voor de sociaal 

werker om maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen. Wat doe je als een 

bewoner bij jou komt voor ondersteuning bij het realiseren van een bewonersinitiatief? 

Vanuit de maatschappelijke waarden en opdracht worden emancipatie, empowerment, 

gelijkwaardigheid en zelfbeschikking als belangrijke waarden gezien. Echter vanuit jouw 

expertise en kennis constateer je dat dit initiatief weinig kans van slagen heeft en je wilt 

hoge verwachtingen bij de bewoner voorkomen. Hoeveel ruimte geef je aan de bewoner 

en wat doe jij als professional? Deze situaties leiden ertoe dat sociaal werkers regelmatig 

moeten kiezen tussen verschillende, soms conflicterende, waarden, ook wel (beroeps)

ethische dilemma’s genoemd. Het verschilt per thema of per vraagstuk, wat er van 

jou als professional wordt gevraagd in je afweging en hoe het besluitvormingsproces 

eruitziet.

DEEL 3 
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3.2. Moeilijke, makkelijke en (on)overzichtelijke besluiten
Hoe moeilijk deze besluiten worden ervaren, is afhankelijk van het perspectief en de 

ervaring van de professional. Het hangt ook af van een aantal andere kenmerken. Dit 

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

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

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

vastzitten. Bijvoorbeeld het indienen van een zorgmelding als 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. Er is mogelijk meer ruimte in de wijze van ondersteuning van een 

bewonersinitiatief. 

3.3. 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 een analyti sche manier van denken en op beschikbare 

kennis (Spierts & Verweij, 2020). Ook is het niet altijd het aangewezen moment om een 

methodische benadering van besluitvorming te kiezen. Bijvoorbeeld in crisissituaties en 

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

inschatten, is het van belang om stil te staan bij verschillende momenten waarop je pro-

fessionele keuzes maakt. Deze momenten hebben invloed op de mate van bewustwor-

ding 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 besluit-

vorming bezig dan op andere momenten. 

Voorbeelden van verschillende momenten waarop besluitvorming plaatsvindt: 

• Het moment van aanmelding 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 bewoner om met zijn of haar hulpvraag aan de slag te gaan? 

• Overleg waarin aanmeldingen worden besproken en verdeeld. Hierin krijg je de 

context te horen van het vraagstuk van de bewoner 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 een bewoner komen er ook momenten voor waarin sprake 

is van professionele besluitvorming. Bijvoorbeeld hoe je reageert op wat de bewoner 

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 

bewoner. 

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

voorstellen worden gedaan voor interventies. 

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

betrokken is bij de bewoner 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 uitvoert.

• Het evalueren van vooraf afgestemde doelen en resultaten samen met de 

bewoner, en het bijsturen waar bepaalde resultaten nog niet zijn behaald.  

• Toekennen van bijvoorbeeld een maatwerkbudget voor de bewoner en een 

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

• In het buurthuis wanneer je in gesprek raakt met twee bewoners 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, en dat als hinderlijk wordt ervaren door de 

buurtbewoners. 

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. Hierin worden een analyse en 

een plan van aanpak verwerkt in afstemming met de bewoner. Ook bieden evaluatie-

momenten een goede gelegenheid om terug te blikken op de ingezette interventies, de 

eventuele verbeteringen die de bewoner 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. 

Er dienen zich tijdens een hulpverleningsproces ook momenten aan waar besluitvorming 

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

Als een bewoner in paniek opbelt dat zijn of haar huis wordt ontruimd of een psychia-

trische crisis heeft en er snel gehandeld moet worden onder hoge spanning. Of wanneer 

tijdens een informeel gesprek met je collega bij het koffieautomaat een complexe zaak 

ter sprake komt en dit leidt tot het inzetten van nieuwe interventies. Maar ook: bel je 

een bewoner wel of niet op, wanneer ga je op huisbezoek, wat laat je de bewoner zelf 

doen of het netwerk. Deze voorbeelden laten zien dat sociaal werkers gedurende het 

gehele hulpverleningsproces voortdurend besluiten nemen. Het moment bepaalt in hoe-

verre je daarbij bewust of minder bewust bent van de afwegingen die worden gemaakt, 

maar in veel gevallen veel impact hebben op het welzijn van de bewoner of andere 

betrokkenen.  
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Sociaal werkers ervaren besluitvorming vooral nog als een zoektocht, waarbij besluiten 

vooral op gevoel en intuïtie plaatsvinden. Kennis, argumentatie en afweging blijken 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 momen-

ten waarop besluitvorming belangrijk is, zoals in crisissituaties of in gesprek met de 

bewoner, is het niet altijd haalbaar om keuzes en interventies op een strikt methodische 

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

ken 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 door te 

denken. Dit kan tijdens het moment van besluiten, maar ook achteraf. Op deze manier 

ervaren professionals meer zekerheid in de besluiten die zijn genomen en worden inter-

venties beter verantwoord.
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4.  Besluitvormingskapitaal 
als onderdeel van  
professionaliteit

Waarom is het versterken van besluitvorming belangrijk? Het werken aan besluitvorming 

draagt bij aan het versterken van professioneel kapitaal. Om als sociaal werker professi-

oneel te kunnen handelen, dus kwalitatief goed werk leveren én als beroepsbeoefenaar 

aanzien en waardering hebben, is professioneel kapitaal nodig (Hargreaves & Fullan, 

2013, p.95). Professioneel kapitaal verwijst naar het vermogen van een individuele pro-

fessional of groep professionals om voor een samenleving belangrijke doelen te reali-

seren. Doelen zoals sociale rechtvaardigheid en diversiteit, die de samenleving niet aan 

toeval of goede bedoelingen wil overlaten, maar waarop zij wil investeren met professio-

neel kapitaal (Verharen, Schilder, Brandt, 2020). Professioneel kapitaal is dus iets van de 

individuele professional en van de beroepsgroep. Het vraagt een investering om profes-

sioneel 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, uit-

stekende en stabiele leidinggevenden en beleidsmakers en betrouwbare gegevens om je 

handelen op te baseren (Hargreaves & Fullan, 2013, p.104). 

4.1.  Besluitvormingskapitaal versterken door ervaring én 
reflectie

Professioneel kapitaal bestaat uit drie soorten kapitaal die elkaar onderling beïnvloeden. 

Als een van de onderdelen ontbreekt, dan wordt het professioneel kapitaal minder (Har-

greaves & Fullan, 2013).

• Menselijk kapitaal. Dit gaat over de kennis, vaardigheden en persoonlijke 

kwaliteiten van de professional. Menselijk kapitaal kun je vergroten door leren 

en opleiden, maar als je het leerproces wilt versnellen, is het van belang om in te 

zetten op de onderlinge verbanden tussen professionals en de groep als geheel. 

Dit noemen we sociaal kapitaal (Hargreaves & Fullan, p. 105). 

• Sociaal Kapitaal. Dit 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 en 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. Met alleen 

menselijk en sociaal kapitaal ben je er niet (Hargreaves & Fullan, p. 106-109).  
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• 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 is 

aan te dragen. Professionals verwerven besluitvormingskapitaal vooral door 

ervaringen, in de praktijk en door reflectie omdat dat hun oordeelsvermogen 

bevordert. Besluitvormingskapitaal neemt toe door te putten uit de inzichten 

en ervaringen van collega’s. Daarom is sociaal kapitaal een onlosmakelijk deel 

van besluitvormingskapitaal in het onderwijs, maar ook in het sociaal werk. 

Besluitvormingskapitaal vraagt heel veel oefenen (hiervoor wordt verwezen naar 

het 10.000 uren principe van Gladwell (2008)). 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 

SCP (2014) waarin zij aangeven dat ieder mens, dus ook ieder professional, over de 

volgende vier kapitaalbronnen beschikt: 1) persoonlijk kapitaal (wat Hargreaves & Fullan 

menselijk kapitaal noemen), 2) sociaal kapitaal, 3) economisch kapitaal (materiele hulp-

bronnen en financieel vermogen door opleiding, werksituatie, beroepsniveau) en 4) cultu-

reel kapitaal (taal- en communicatiemiddelen, leefstijl en symbolische waarderingen (titel, 

reputatie)). Een professional onderscheidt zich op basis van de inhoud van deze kapitaal-

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

het professioneel kapitaal nog een bron bijkomt, namelijk besluitvormingskapitaal. Door 

Verharen, Schilder en Brandt (2020) wordt dit omschreven als het vermogen om verstan-

dige, professionele beslissingen te nemen in complexe omstandigheden. Voor professio-

nals wordt het als iets essentieels gezien. 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.

De conclusie is dat besluitvormingskapitaal cruciaal is voor professioneel handelen en 

vakbekwaamheid. Uit eerder onderzoek (Spierts, Van Pelt, Van Rest & Verweij, 2017; 

Spierts & Verweij, 2020) is bekend dat sociaal werkers talloze verschillende beslissingen 

nemen op een dag en dat de invloed van de context op het nemen van besluiten groot is. 

Daarin spelen verschillende factoren een rol. Hiertussen moeten steeds afwegingen wor-

den gemaakt om te komen tot verstandige beslissingen in ingewikkelde situaties. Door 

ervaring, reflectie op je handelen en (genomen) besluiten, en het gebruik maken van je 

sociaal kapitaal in de vorm van uitwisseling met je collega’s, samenwerkingspartners, 

en andere betrokkenen, versterk je jouw professioneel kapitaal. Vandaar dat we in deze 

handreiking aandacht besteden aan het versterken van het besluitvormingskapitaal door 

inzicht te geven in modellen en instrumenten welke te gebruiken zijn bij het nemen van 

beslissingen en bij het individueel en gezamenlijk met je team reflecteren op beslissingen. 
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4.2. Verschillende benaderingen van besluitvorming
De modellen in 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 

gaan uit van het idee dat besluitvorming een stapsgewijs proces is, waarbij je, door deze 

stappen goed te volgen, tot het beste besluit komt. Deze benadering is voorschrijvend 

omdat ze uitgaat van hoe besluitvorming moet verlopen (Van de Luitgaarden, 2009). 

Besluitvorming zoals deze zich aandient

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

heet. Deze gaat ervanuit dat besluitvorming meestal geen rationeel proces is. Professio-

nals, ook sociaal werkers, nemen beslissingen onder 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 (2012) het 

nemen van verstandige beslissingen beschrijven. Namelijk dat dit gebeurt in ingewik-

kelde situaties waarbij er van alles speelt. Zo is de invloed van de context (team, organi-

satie, samenwerkingspartners, gemeente, bredere samenleving) van invloed op besluiten 

die sociaal werkers nemen (Helm & Roesch-Marsh, 2017; Spierts & Verweij, 2020). Het is 

zinvol 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 gebrui-

ken bij het nemen van besluiten, maar veel meer reflectieve modellen. Hiermee reflec-

teer je alleen of samen met anderen op handelen en besluitvorming.

Noot van de auteurs 

Aandacht voor besluitvorming draagt bij aan het professioneel kapitaal. 

Sommige van de, in deze handreiking, beschreven modellen passen meer 

bij de rationele benadering. Dit geldt voor Evidence Based Practice (EBP) 

en Shared Decision Making. Anderen passen beter bij de contextuele, 

naturalistische benadering, zoals de Beslissende Professional. De 

belangrijkste boodschap is dat met het versterken van besluitvorming je jouw 

professioneel kapitaal vergroot en dus ook jouw professionaliteit als sociaal 

werker. Het is meer dan de moeite waard om stil te staan bij besluitvorming; 

alleen, met een paar collega’s of met je hele team! 
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Modellen voor het versterken 
van besluitvorming

Er zijn verschillende besluitvormingsmodellen die ondersteunen bij het versterken van 

besluitvorming. Per model geven we een korte uitleg. De volgende zes modellen komen 

aan bod:

1. De Beslissende professional (Movisie) 3

2. Evidence Based Practice 3

3. Vier vensters (VanMontfoort) 3

4. Gedeelde besluitvorming - Shared Decision Making 3

5. Het beste besluit voor het kind (Kinderombudsman) 3

6. Omgekeerde toets© (Stimulansz) 3

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 te gebruiken zijn. We hebben dus geen modellen opgenomen die specifiek voor 

een bepaald domein zijn – zoals modellen te gebruiken bij vermoedens van kindermis-

handeling (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 

gevallen 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.

BIJLAGEN 
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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 weergeven en daarbij ondersteunend zijn 

aan het gehele besluitvormingsproces. 

• Instrumenten 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, problematiek of soort afweging. Denk bijvoorbeeld aan 

instrumenten specifiek rond het inschatten van risico’s rond veiligheid zoals risico 

taxatie instrumenten (LIRIQ), het Vlaggensysteem, de Meldcode Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling.

Deze handreiking gaat over modellen, niet over instrumenten. 
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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 literatuur- 

onderzoek en empirisch onderzoek onder vier verschillende teams in 2015-2017 

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

verschil. Movisie: 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-

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Visie-en-vakbekwaamheid-maken-het-verschil %5BMOV-12664348-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Visie-en-vakbekwaamheid-maken-het-verschil %5BMOV-12664348-1.0%5D.pdf
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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.
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 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.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-03/beslissen-onder-hoogspanning.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Visie-en-vakbekwaamheid-maken-het-verschil %5BMOV-12664348-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Visie-en-vakbekwaamheid-maken-het-verschil %5BMOV-12664348-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-03/beslissen-onder-hoogspanning.pdf
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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.

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.

http://www.ncj.nl
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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. 

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

https://deviervensters.com/
https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/files/tool_files/vanmontfoort_hulpmiddel_de_viervensters.pdf
https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/files/tool_files/vanmontfoort_hulpmiddel_de_viervensters.pdf
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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

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/11/Richtlijn-Samen-beslissen_Richtlijn.pdf
https://bramtool.nl
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2020/07/Toolbox-Samen-Beslissen.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/infographic-samen-beslissen-kwetsbare-ouderen.pdf
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/docs/KCZ/Persoonsgerichte-zorg-gedeelde-besluitvorming-Bijblijven.pdf
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/docs/KCZ/Persoonsgerichte-zorg-gedeelde-besluitvorming-Bijblijven.pdf
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/11/Richtlijn-Samen-beslissen_Richtlijn.pdf
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/11/Richtlijn-Samen-beslissen_Richtlijn.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/infographic-samen-beslissen-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/infographic-samen-beslissen-kwetsbare-ouderen.pdf
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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 belan-

gen. 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 wet-
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ten en regels zijn 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. 

STAP 1  Belangen van het kind

Onderzoek wat het beste is voor 
de ontwikkeling van het kind en 
betrek het kind hierbij.

STAP 2  Andere belangen
Breng in kaart welke belangen 
nog meer meespelen.

STAP 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.

STAP 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.

Beslissing in 4 stappen: 
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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. .

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

https://www.dekinderombudsman.nl/toolkit-beste-besluit/uitleg-stappenplan-het-beste-besluit-voor-het-kind-professionals  
https://www.dekinderombudsman.nl/toolkit-beste-besluit/uitleg-stappenplan-het-beste-besluit-voor-het-kind-professionals  
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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





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  

instrumenten - 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

https://www.stimulansz.nl/de-omgekeerde-toets-methodiek/
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