
 

1 
 

Kenmerken van casuïstiek besproken tijdens dialoogtafels1 
 

Inleiding 

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) heeft de dialoogtafelmethodiek 

ontwikkeld. In een gezamenlijk gesprek tussen jeugdige en/of ouders en bij het hulptraject betrokken 

professionals wordt op systematische manier gereflecteerd op de ontvangen zorg. De deelnemers zitten 

vanuit hun eigen rol aan één tafel en voeren het gesprek vanuit hun eigen ervaringen met het 

hulpverleningstraject. Hierbij gaat de aandacht vooral naar factoren die de hulpverlening bevorderen dan 

wel belemmeren. Bijvoorbeeld in termen van cliëntparticipatie, gezamenlijke besluitvorming, ingezette 

interventies, samenwerking en communicatie met en tussen hulpverleners, en effecten van beleidsmatige 

en organisatorische keuzes. Deelnemers krijgen inzicht in de uitkomsten, bepalende succesfactoren, 

eventuele knelpunten en de aanknopingspunten voor verbetering. De dialoogtafel wordt geleid door een 

onafhankelijke voorzitter. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle deelnemers hun ervaringen 

kunnen delen en dat er een veilige sfeer is waarin aanwezigen naar elkaar luisteren en van elkaar leren. 

Ondertussen zijn 10 dialoogtafels gehouden in vier verschillende gemeenten. Casuïstiek is aangeleverd 

vanuit wijk- en gebiedsteams, vanuit instellingen in de zorg voor jeugd (AWTJF partners) en door het 

WELLZO jongerenwerk. Hieronder wordt de tijdens de dialoogtafels besproken casuïstiek gepresenteerd 

op basis van leeftijd en geslacht, gezinssituaties, soort problematiek en besproken thema’s. 

 

Bron van casuïstiek2 

 

                                                      
1 © Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland. Kenmerken van casuïstiek besproken 
tijdens dialoogtafels. Leeuwarden, versie april 2018. 
2 In de pilotfase zijn 2 casussen uit gemeente Franekeradeel en 1 casus uit gemeente Leeuwarden besproken;  
Casuïstiek aangedragen door WELLZO Jongerenwerk is afkomstig uit gemeente Leeuwarden (4 casussen) en 
gemeente Heerenveen (1 casus). Daarnaast zijn 12 aangemelde casussen afgevallen om in figuur op pagina 4 
genoemde redenen vanuit gemeente Leeuwarden (3 casussen) en gemeenten Achtkarspelen, De Fryske 
Marren en Heerenveen (1 casus per gemeente). Wellzo (2 casussen) en overige bronnen (4 casussen).  
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Leeftijd en geslacht aan dialoogtafels deelnemende jeugdigen3 

 

Opleidingsniveau ouders van jeugdige4 

 

Gezinssituaties aan dialoogtafels deelnemende jeugdigen3 

 

                                                      
3 Hierin presenteren we de kenmerken van de jeugdigen die hebben deelgenomen aan de dialoogtafels 
(N=10) en de jongeren die reeds toestemming hebben gegeven voor deelname aan de dialoogtafel (N=2) 
4 Van drie casussen is het opleidingsniveau van ouders onbekend 
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Soort problematiek5 

 

 

Thema’s besproken tijdens dialoogtafels  

 

                                                      
5 Cliënten kunnen met verschillende soorten problematiek te maken hebben en in meerdere categorieën 
voorkomen 
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Redenen waarom cliënten zijn uitgevallen na aanmelding voor 
dialoogtafel 

 

Conclusie 

De gehouden dialoogtafels laten een diversiteit zien in deelnemende jeugdigen op het gebied van leeftijd, 

geslacht, opleidingsniveau van ouders, gezinssituaties en soort problematiek. Daarnaast zijn verschillende 

thema’s aan de orde gekomen tijdens de dialoogtafelgesprekken.  

Deelnemende cliënten gaven aan, dat zij de dialoogtafel als positief hebben ervaren. Ze kregen ruimte om 

hun verhaal te vertellen. Door hun gelijkwaardige positie aan de dialoogtafel, naast in plaats van 

tegenover hulpverleners, hadden zij het gevoel dat er echt naar hen werd geluisterd. De dialoogtafel gaf 

hen vaak de gelegenheid het traject of de moeilijke periode, waarin het traject plaatsvond, ook 

gevoelsmatig af te sluiten. Ook deelnemende professionals zijn positief over de methode en de 

opbrengsten van de dialoogtafel. 

Zoals blijkt uit de figuur op pagina 1, loopt de aanlevering van casuïstiek achter op de planning. Van de 

geplande 40 dialoogtafels zijn er nu 10 dialoogtafels gehouden en 4 dialoogtafels in voorbereiding. 

Daarnaast zijn 12 casussen aangemeld, die om bovengenoemde redenen ook weer zijn uitgevallen.  

Over het algemeen blijkt het lastig voor professionals om casuïstiek aan te leveren. Dit geldt zowel voor 

professionals vanuit de wijk- en gebiedsteams als professionals vanuit instellingen in de zorg voor jeugd.  

Op uitvoerend niveau kunnen hiervoor verschillende redenen worden genoemd: 

- Werkdruk bij sociaal - c.q. gezinswerkers in de wijk- en gebiedsteams: zij ervaren het 

meedoen aan een dialoogtafel als iets extra’s in plaats van een gelegenheid om te reflecteren 

en/of te leren; 

- Hoog verloop van professionals binnen wijk- en gebiedsteams;  

- Professionals als poortwachters: professionals beoordelen casussen al snel als ongeschikt voor 

een dialoogtafel, of willen de cliënt hiermee niet belasten, zonder de cliënt zelf te vragen; 

- Professionals ervaren de dialoogtafelmethodiek soms als omslachtig: zij hebben de indruk 

dat het veel (voorbereidings-)tijd kost en dat werpt een drempel op. 
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