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Wat?

 Kennisinfrastructuur waarin praktijk, beleid, onderzoek en 
onderwijs regionaal en langdurig samenwerken

 Met structurele inbreng van jeugdigen en ouders

Waarom?

 Bestaande kennis bij elkaar brengen en toepassen

 Ontwikkelen van nieuwe kennis en ‘best practices’

 Oplossen van vraagstukken rond de transformatie

jeugd (TJ)

 Met kennis ondersteunen van gemeenten en 

praktijkinstellingen bij de TJ

Meer info? 
Folder op: www.zonmw.nl



AWTJF partners



Dialoogtafels: achtergrond

Auditmethodiek

 Geïnspireerd op de principes van perinatale audit - een beproefde, 
generieke auditmethodiek in de gezondheidszorg

 Op gestructureerde wijze uitgevoerde kritische analyse van verleende 
zorg om de kwaliteit en het proces van de zorgverlening te verbeteren

 Het gaat niet om de schuldvraag, maar om kwaliteitsverbetering

Opbrengsten dergelijke audits

 Betere samenwerking tussen zorgverleners

 Input voor richtlijnontwikkeling en scholing

 Kwalitatief betere zorg

Meer info?

Zie: https://www.perined.nl/wat-doen-we/audits



Dialoogtafel methodiek

Een overdraagbaar handvat / middel om de samenwerking 
rondom en met de jeugdige en gezin te verbeteren

Doelen:

(1) Kwaliteitsverbetering door inzichtelijk maken van:

 Uitkomsten ontvangen zorg
 Succes- en belemmerende factoren 
 Verbanden tussen factoren en uitkomsten
 Aanbevelingen, concrete verbeteracties + trekkers

(2) Bijdrage aan:

 Eigen kracht jeugdigen en ouder(s)
 Ondersteuning van professionals bij het beter benutten van elkaars 

expertise en eigen kracht van jeugdigen/ouders  integrale zorg
 Bevordering van ‘leercultuur’ en reflectie op eigen handelen
 Een structurele leer-en verbetercyclus, die gemeengoed wordt en goed 

ingebed wordt in de zorg voor jeugd 



Van dialoogtafels naar beleid

Methodiek bruikbaar en toegepast op twee niveaus:

1) Casus-specifiek 

 Wordt telkens één hulptraject geanalyseerd

2) Casus-overstijgend

 Analyse van de opgedane inzichten in de casus-specifieke dialoogtafels

 Identificatie van gemeenschappelijke thema’s en kenmerken

 In dialoog met professionals, beleidsmakers en financiers vertaalslag  
realiseren naar aanpassingen in beleid en interventies

 Kennisproducten

AWTJF onderzoek

2017 – 2019: 40 casus-specifieke en 20 casus-overstijgende 

dialoogtafels in 4 Friese gemeenten 



Wat is uniek aan dialoogtafels?

Opzet en uitgangspunten

Ervaringen van jeugdigen en ouder(s) centraal:

 Een gezamenlijk gesprek

 Altijd deelname en/of input van jeugdigen en ouder(s)

Systematische analyse van ontvangen zorg, waarbij structuur:

 Houvast geeft en de bespreking ordent

 Zorgt dat de deelnemers toewerken naar concrete conclusies, 
aanbevelingen en afspraken over verbeteracties (SMART)

Onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige voorzitter:

 Bewaakt de structuur, veiligheid en tijd

 Rekening houdt met de verhoudingen binnen de groep

 Afremt van overdominante deelnemers en stimuleert personen die 
weinig aan bod komen

 Rekening houdt met emoties (herkennen, benoemen, accepteren) 



Na 5 casus-specifieke 
dialoogtafels

Analyse: identificeren 
van gemeenschappelijke 

kenmerken

Dialoogtafels
(casus-overstijgend)

• Gezamenlijke ‘lessons learned’
• Werkzame principes
• Kennisproducten

Analyse: identificeren 
van gemeenschappelijke 

kenmerken
Na 5 casus-specifieke 

dialoogtafels

Casus
• Wijkteam

• 0 de – 2de lijn

• Client zelf

Eerste gesprek met 
jeugdige/ouder(s)

• ‘Hoe en waarom’ van de dialoogtafels & rol die cliënt daarbij heeft

• Toestemming deelname (& opname) dialoogtafel, dossier inzage

Chronologisch verslag 
(CV)

• Verzamelen informatie uit diverse dossiers

• Ordening van zorggegevens in volgorde van tijd

Voorbereidend 
gesprek met 

jeugdige/ouders

• Aanvullen gaten CV

• Thema’s / bespreekpunten dialoogtafel (max. 2)

• Hoe de input van cliënt optimaal vorm te geven 
(meedoen of anders)?

Voorbereidend 
gesprek met 

voorzitter

• Bespreken input vanuit 
cliënt en professionals

• 2 bespreekthema’s 
vaststellen

Dialoogtafel

(casus-specifiek)

[Incl. voorlichting]

• Voorlichting 
professionals

• Beoordeling  van 
ontvangen zorg op 
uitkomsten (1); 
aanwezigheid van 
succes- en  belemmeren-
de factoren (2); relatie 
tussen (1)&(2)

• Verbeteracties

• Evaluatie & feedback
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Dialoogtafel

bijeenkomst



Aan het begin van de bijeenkomst spreken 

de deelnemers  met elkaar af:

 De dialoogtafel is vertrouwelijk en alles wat besproken is blijft binnen 
de muren van de zaal

 Iedere deelnemer is gelijkwaardig

 Iedereen deelt zijn of haar eigen ervaringen en oordeelt niet

 Vragen te stellen als niet duidelijk, maar geen dingen in te vullen

 Goed naar elkaar te luisteren en elkaar laten uitpraten

Afspraken



(1) Wat zijn de uitkomsten 
van het 

hulpverleningstraject?

4 Wat vragen (per thema)



 Tevredenheid jeugdige / ouder(s) over nut en effect hulp 

 Regie-voering door jeugdige/ouder(s) tijdens traject 

 Doelrealisatie op verschillende domeinen 

 Jeugdige/ouder(s) kan zonder hulp verder 

 Na beëindiging vindt geen nieuwe start jeugdhulp plaats 

 Afname problemen/vragen

 Toename zelfredzaamheid en participatie (school / werk) 

 Ontvangen sociale steun tijdens traject OF 
Betrokkenheid van het sociale netwerk bij het traject

 Reden beëindiging traject (i.v.t.)

Uitkomsten hulpverleningstraject

Vraag 1



(2) Wat zijn succes- en 
belemmerende factoren 

in het hulpverleningstraject 
die mogelijk invloed hebben 

gehad op de uitkomsten?

4 Wat vragen (per thema)



Leef- en werksituatie:
• Sociale steun 
• Inkomen
• Schulden

Problemen & krachten
Verwachtingen over de hulp
Motivatie

Kennis
Vaardigheden
Verwachtingen over de hulp

Effectief?
Passend bij problematiek en
gezin?

Context waarin gewerkt wordt:
• Samenwerking
• Werkdruk
• Begeleiding
• Beleid v.d. organisatie

Beïnvloedende factoren



(3) Wat is de relatie tussen de 
factoren en de uitkomsten?

Conclusies

4 Wat vragen (per thema)



(4) Wat moet er gedaan 
worden om toekomstige zorg 

voor jeugd te verbeteren?

Aanbevelingen & afspraken

4 Wat vragen (per thema)



Eerste ervaringen - INHOUD

Drie proef-dialoogtafels, waarbij:

 Een afgeronde traject (jeugdige aanwezig)

 Twee lopende trajecten

 Jeugdige aanwezig

 Alleen de ouder aanwezig

 Diverse thema’s besproken

Alle drie proef-dialoogtafels:

 Geslaagde bijeenkomsten

 Cliënten en hulpverleners enthousiast over de aanpak en de 
opbrengsten

 Ideeën m.b.t. hoe anders of beter gehandeld kan worden in   
soortgelijke situaties in de toekomst



Eerste ervaringen - INHOUD

Inzichten m.b.t. het belang van:

 Eigen regie: luisteren naar de jeugdige/ouders en aansluiten bij hun 
verhaal, wensen, signalen 

 Het betrekken van ouders en netwerk bij hulpverleningsproces           
(ook bij jeugdigen van 16 en ouder)

 Duidelijke communicatie vanuit het wijkteam naar cliënt over wachttijd 
en achterliggende redenen

 Voorlichting over beschikbare aanbod in gemeente                                
(ook m.b.t. eventuele tussentijdse voorzieningen, zoals Humanitas, voedselbank)

 Korte lijnen tussen gemeente/wijkteam & behandelcoördinator 2de lijn

 Warme overdracht bij wisseling professionals

 Op de hoogte zijn van veranderingen in relevante wetgeving

 Borgen van randvoorwaarden voorafgaand aan de realisatie 
overplaatsing



Eerste ervaringen - PROCES 

Het uitgangspunt ‘met jeugdige en gezin aan tafel’

Een andere dynamiek dan in het gesprek tussen professionals onderling

Werving casuïstiek

Cliënten zien het niet altijd zitten om mee te doen:

 Traject nog te actueel, deelname kost te veel energie

 Na formele afronding de problematiek niet opnieuw willen oprakelen /  
liever niet aan de moeilijke periode herinnerd willen worden

 Overtuiging dat ‘het mij niks zal opleveren’

Professionals als ‘poortwachters’:

 Een wens om cliënt te beschermen tegen eventuele negatieve consequenties 
van een dialoogtafel

 Zonder de cliënt te benaderen wordt (voor de cliënt) besloten dat de casus 
niet geschikt is / dat ze de cliënt hiermee niet willen belasten

 Te veel focus op complexe casussen



Eerste ervaringen - PROCES 

Uitdagingen

Ondanks het bestuurlijke commitment, weinig respons vanuit de       
wijkteams op verzoeken voor casuïstiek

 Een communicatiekloof tussen de bestuurlijke en de uitvoerende laag 
onvoldoende draagvlak op de werkvloer

 Hoge werkdruk sociaal werkers

 Een groot aantal projecten/initiatieven die tegelijkertijd lopen

 Lastig om wijkteams goed te informeren en de informatie ook te laten landen

Lessens learned

 Meer investeren in rechtstreekse communicatie met professionals op de 
werkvloer

 Werken met ambassadeurs in de wijkteams / praktijkorganisaties & 
cliëntenvertegenwoordigers / ervaringsdeskundigen

 Zorgen voor accreditatie v.d. dialoogtafels



Dialoogtafelmethodiek als
kwaliteitstinstrument

In dialoog!

De toepassingsmogelijkheden in de praktijk:

Wissel in tweetallen en daarna plenair uit over de benutting 
van de dialoogtafelmethodiek in jullie eigen praktijk:

(primaire zorgproces, kwaliteitsbeleid, onderlinge samenwerking)

 Waar zien jullie kansen?

 Wat zijn eventuele belemmeringen?



Bedankt voor 
jullie aandacht!

Website:
www.awtjf.nl

Contact:

Alona Labun
Coördinator / projectleider
labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

Anja Holwerda
Senior onderzoeker
holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl
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