
 

Doelen / besluiten formuleren 

(workshop) 
 

Inleiding 
Wanneer je werkzaam bent als Jeugdconsulent neem 

je besluiten op grond van de Jeugdwet. De Algemene 

wet bestuursrecht (Awb) stelt eisen het het proces van 

besluitvorming en ook de uiteindelijke beslissing. 

Daarnaast is het belangrijk dat de inhoud van je besluit 

duidelijk en prettig leesbaar is en dat je motivering 

aansluit bij het besluit. Zorgvuldigheid is van groot 

belang. In deze training ga je hiermee aan de slag en 

krijg je handvatten voor taalgebruik en logische 

opbouw. 

 

Doelgroep 
Je werkt als Jeugdconsulent en je hebt werkervaring in 

de uitvoering van de Jeugdwet. Je wilt graag leren om 

je besluiten op de juiste wijze te motiveren. 

 

Leervorm 
De workshop bestaat uit een groepsles van een 

ochtend (09.30 – 12.30 uur), die klassikaal op locatie 

en/of online wordt aangeboden. Een online groepsles 

wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet 

je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is 

voor interactie en kennisdeling. 

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen 

delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen 

onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

 

Programma 
Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen 

aan bod: 

• Verschillende taalniveaus; 

• Persoonlijk en pakken schrijven; 

• Doelen en resultaten formuleren; 

• De opbouw van motivering; 

• Oefenen met casuïstiek. 

 

Resultaat 
Je leert ... 

… doelen en resultaten op effectieve wijze te 

formuleren;  

… op pakkende en persoonlijke wijze te schrijven; 

… hoe je je motivering in rapportage en beschikking 

opbouwt; 

 

 

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je de workshop 

hebt bijgewoond. Op het certificaat staan de 

accreditatiepunten vermeld. 

 

Accreditatie  

De workshop ‘Doelen en besluiten formuleren’ is 

geaccrediteerd voor 4,5 punten. Dit bestaat uit 3 uur 

klassikale contacturen en 1,5 uur zelfstudie.  

 

 
 

Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten 

voor deze workshop als bij- of nascholing registreren.  

 

Studiekosten 
De kosten voor de workshop (zie website) zijn vrij van 

btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee. 

 

Informatie en advies 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 

 


