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AWTJF 

 Samen puzzelen over 
prangende regionale
vraagstukken

 Samen deze aanpakken en
naar oplossingen zoeken

 Door het delen van kennis, 
ervaringen en expertise komen
alle betrokkenen het verst



AWTJF partners



 11.00 - 11.30
 Welkom en opening

 11.30 – 12.30
 PSSP

 12.30 – 13.00
 Pauze en lunch

 13.00 – 14.00
 Dialoogtafels

 14.00 – 15.00
 De toekomst

Programma



AWTJF

 Jeugdigen, ouders en hun ervaringen centraal
 Ondersteuning van partners bij transformatie en bijdrage aan 

realisatie van transformatiedoelen

Focus op:

 Het bevorderen van:
 Zelfredzaamheid en participatie van jeugd en 

ouders
 Betere samenwerking rondom en met 

gezinnen 
 Meer integrale zorg voor jeugd
 Een ‘leercultuur’ en inbedden van ‘leren’ en 

‘reflecteren’ in dagelijkse praktijk 

Uitgangspunten & doelstellingen



Organogram



Dialoogtafels:
jeugdige, ouders en 
professionals in gesprek
over ontvangen zorg

ZonMw site-visit

9 april 2018
Anja Holwerda & Alona Labun



Dialoogtafels

Wat is precies de bedoeling???

Ervaringen van  
deelnemers…



Materialen en producten

 Uitgebreide handleiding voor toekomstige gebruikers, 
uitgewerkt i.s.m. jeugdigen, ouders, professionals:

 Materialen om methodiek goed overdraagbaar te maken

 Accreditatie aangevraagd en goedgekeurd voor 
deelname van professionals aan dialoogtafels

 3 punten voor opleidingstraject van jeugdzorgwerker

 Voorlichtingsmateriaal (filmpjes) t.b.v.:

 Jeugdigen en ouders 

 Professionals

 Andere geïnteresseerden 

 Factsheets als communicatiemiddel

Alle producten beschikbaar via www.awtjf.nl

http://www.awtjf.nl/


Stand van zaken

10 casus-specifieke 
dialoogtafels

 Geslaagde bijeenkomsten
 Deelnemers enthousiast 

over aanpak en 
opbrengsten !

 Concrete verbeterafspraken
 Visuele weergave

onderliggende factoren, zgn.
oorzakenboom

Benieuwd naar 
eerste uitkomsten en 
leerpunten?
 Neem een kijkje op de flyers!

http://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/factsheets/


Meest voorkomende thema (1)

Samenwerking, 
overdracht en afstemming

 Heldere afspraken, o.a. over 
regievoering

 Samen optrekken bij 
signaleren van problemen

 Benutten van elkaars 
deskundigheid en kennis

 Wachtlijsten / wachttijden

Inmiddels besproken in een 
casus-overstijgend dialoogtafel

Meer weten?
 Neem een kijkje op de factsheet!

http://awtjf.nl/wp-content/uploads/2017/12/AWTJF-Factsheet-Overstijgende-dialoogtafel-samenwerking_def.pdf


Meest voorkomende thema (2)

Gezamenlijke 
besluitvorming

 Eigen regie / kracht en 
zeggenschap jeugdigen en 
ouders

 Aansluiting bij behoeften en 
wensen jeugdigen en ouders

 Info en voorlichting t.b.v. 
jeugdigen en ouders

 Rol gezin in hulpverlening 
aan jeugdigen

Inmiddels besproken in een 
casus-overstijgend dialoogtafel

Meer weten?
 Neem een kijkje op de factsheet!

http://awtjf.nl/wp-content/uploads/2017/12/AWTJF-Factsheet-Overstijgende-dialoogtafel-gezamenlijke-besluitvorming_def.pdf


Dialoogtafelproject

 Op casus-specifiek (en casus-overstijgend) niveau  in 4 Friese gemeenten:
 Leeuwarden: 20, incl. 10 casussen vanuit Jongerenwerk i.s.m. WELLZO
 Heerenveen: 10
 De Fryske Marren: 5
 Achtkarspelen: 5
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Afgesproken Gehouden In voorbereiding

Bron van casuïstiek:

 Wijk- en gebiedsteams

 Partnerinstellingen in de 
zorg voor jeugd 

 Contacten met, o.a.:
 Passend Onderwijs
 Community Support
 Opleidingsinstituten

*21 aangemelde casussen zijn om verschillende redenen afgevallen



Uitdagingen

Dynamische beleids- en politieke context:

 Meerdere wisselingen op bestuurlijk en ambtelijk niveau

 Bestuurlijk commitment blijkt lastig ‘door te zetten’ naar werkvloer

 Discontinuïteit in bekendheid met en draagvlak voor dialoogtafels

 Moeilijk om gesignaleerde knelpunten aan te pakken

Op uitvoerend niveau (professionals):

 Hoog verloop

 Hoge werkdruk en veel onzekerheid

 Andere prioriteiten en onvoldoende (ervaren) ruimte voor reflectie en leren

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

 Dialoogtafelmethodiek soms als omslachtig ervaren

De aanmelding van casuïstiek blijft achter



Hoe verder met dialoogtafels?

 Experimenteren met versimpeling van 

methodiek, o.a.:

 Voorbereiding casus met aanmelder zonder dossier inzage

 Minder thema’s ter bespreking tijdens dialoogtafel (3  1)

 Visuele weergave van uitkomsten (oorzakenboom)

 Nabespreking dialoogtafel afhankelijk van wens jeugdige  / ouders

 Minder dialoogtafels, met zo nodig, aanvullende data verzameling?

(bijv. verdiepende interviews met betrokkenen)

 Van 4 naar meer Friese gemeenten?

 Dialoogtafels buiten Friesland?

 Contacten met geïnteresseerde partijen in Groningen – Drenthe benutten

Alternatieve scenario’s 



Hoe kunnen dialoogtafels slagen?

 Het creëren van draagvlak, borging en commitment
op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau

 Duidelijkheid over meerwaarde, nut en kracht van dialoogtafelmethodiek 
in praktijk

 Deelname aan dialoogtafels zou niet moeten ervaren worden door 
professionals als extra werkdruk

 Ruimte om te (leren) reflecteren als een vast onderdeel van kwaliteitsbeleid 
en dagelijkse praktijk

 Binnen takenpakket professionals tijd inruimen voor deelname aan 
dialoogtafels 

 Flexibiliteit en maatwerk

 Met kleine aanpassingen van ontwikkelde methodiek beter aansluiten bij 
verschillende contexten en inspelen op situatie

Randvoorwaarden





 Praktijk-, beleids- en politieke context volop 
in ontwikkeling

 Transitie geeft ruimte voor vernieuwing

 Kennis ontwikkeld binnen AWTJF  
beschikbaar voor ondersteuning van 
betrokkenen bij nieuwe manier van denken 
en werken

 Benut ruimte die er is voor inhoudelijke 
verandering van zorg 

 Nieuwe werkplaats met 25 partners
 Mate van betrokkenheid verschilt per partij
 Afstand AWTJF en uitvoerende praktijk 
 Commitment en afspraken op bestuurlijk 

niveau blijken lastig ‘door te zetten’ naar 
werkvloer

 Draagvlak, borging, inbedding projecten en 
opbrengsten in deelnemende organisaties

 Behouden van commitment van alle 
betrokken partijen

 Verankering van (kennis)infrastructuur

 Transitiefase nog steeds niet afgerond

 Transformatie nog in ‘kinderschoenen’

 Dynamische beleids- en politieke context

 Focus partijen op oplossen van praktische 
vraagstukken en overleven

 Beperkte (ervaren) ruimte voor 
vernieuwing, implementatie en consolidatie 
van innovaties

 Ontmoeting tussen jeugd, ouders, partijen 
uit praktijk, beleid, opleidingen en 
onderzoek

 Verbinding en dialoog: elke betrokkene 
draagt bij vanuit eigen perspectief, ervaring 
en expertise

 Inzicht in regionale vraagstukken en 
behoeften van verschillende partijen 

 Een kader waarbinnen iedereen gericht is 
op innovatie en verbetering van zorg

 Commitment van alle Friese gemeenten

Kansen Uitdagingen
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Hartelijk dank 
aan alle 
deelnemers!


