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Voorwoord  

 

Voor u ligt de light versie van de handleiding dialoogtafelmethodiek die is ontwikkeld binnen de 

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF, zie: www.awtjf.nl). We willen graag 

dat er, ook buiten de AWTJF, ervaring wordt opgedaan met deze methodiek1. Daarom willen we 

graag weten welke partijen er gebruik van maken en welke ervaringen ze er mee op doen. Dat kan 

ons helpen de methodiek door te ontwikkelen.  

We verzoeken u een registratieformulier in te vullen met uw gegevens (zie bijlage 0a). Daarop kunt u 

aangeven voor welk doel of project u de methodiek wilt gebruiken. We houden u dan op de hoogte 

van eventuele veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.  

Mocht u willen publiceren over deze methodiek, dan verzoeken we u de volgende bronvermelding te 

hanteren: 

Handleiding Dialoogtafelmethodiek Light Versie (2019). Academische Werkplaats Transformatie 

Jeugd Friesland. Leeuwarden. 

Voor vragen en feedback kunt u contact opnemen met de coördinator van de AWTJF: Alona Labun 

(labun.a@jeugdhulpfriesland.nl) 

 

Namens de AWTJF, 

Alona Labun 

Anja Holwerda 

Marike Serra 

Liesbet Heyse 

Janneke Metselaar 

Sarah Walburg 

  

                                                      
1 Bij de inzet van de dialoogtafelmethodiek kan accreditatie worden aangevraagd voor deelnemende SKJ-
professionals. 

http://www.awtjf.nl/
mailto:labun.a@jeugdhulpfriesland.nl
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Inleiding 

De dialoogtafelmethodiek is ontwikkeld binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 

Friesland (AWTJF), in de periode januari 2015 tot december 2019. De AWTJF heeft tot doel ouders, 

jeugdigen, professionals, zorginstellingen en gemeenten in de provincie Friesland te ondersteunen bij 

de transformatie in de jeugdhulp. De AWTJF richt zich op het bijeenbrengen van bestaande kennis, 

het ontdekken van patronen die bijdragen aan succesvolle en minder succesvolle 

hulpverleningstrajecten, het signaleren van knelpunten en het duurzaam verbeteren van de 

ondersteuning aan ouders en jeugdigen. De gebundelde inzichten, van onder andere de 

dialoogtafelmethodiek, zijn vertaald naar concrete en in de dagelijkse praktijk bruikbare 

kennisproducten. Voor meer informatie over de werkplaats en het dialoogtafels project zie de 

website: www.awtjf.nl 

Deze light versie van de handleiding is een vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen 

van de dialoogtafelmethodiek in de praktijk. 

 

 

 

bedoeld. 

 

 

Dialoogtafelmethodiek 

De dialoogtafelmethodiek is geïnspireerd op de methode van de perinatale audit uit de somatische 

gezondheidszorg. Dit auditsysteem is een systematische reflectiemethodiek die verbetering van de 

kwaliteit en het proces van de zorgverlening tot doel heeft. Deze methodiek hebben we aangepast 

voor gebruik binnen de zorg voor jeugd in de vorm van dialoogtafels met jeugdige en/of ouder(s) en 

betrokken bij hun zorg professionals. De dialoogtafels kunnen worden ingezet om te achterhalen 

waarom sommige hulptrajecten meer of minder succesvol zijn verlopen dan andere. Het is gebaseerd 

op een constructivistische visie op leren (Sanden, 2001): nieuwe kennis wordt geconstrueerd door 

handelingsverlegenheid te benoemen, deze systematisch met elkaar te analyseren en met bundeling 

van kennis uit meerdere bronnen / perspectieven op te lossen. Mensen leren door nieuwe 

informatie te verbinden aan de kennis die zij al bezitten (Guba & Lincoln, 1989).  

Centrale vraagstelling dialoogtafelmethodiek 

De centrale vraagstelling in een dialoogtafel luidt als volgt: welke succes- en belemmerende factoren 

hebben bijgedragen aan de uitkomsten van een hulpverleningstraject en wat maakte dat dingen 

soepel zijn gelopen of juist gestagneerd?  

Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter identificeren de deelnemers in de dialoogtafels 

gezamenlijk: 

Deze handleiding is geschikt voor partijen / professionals die de dialoogtafelmethodiek willen 
gaan toepassen in hun dagelijkse praktijk. 

Als in de tekst ‘jeugdige’ wordt genoemd, dan wordt hiermee een jeugdige in de 
leeftijdscategorie 0 tot 23 jaar bedoeld. Als in de tekst ‘ouder(s)’ wordt genoemd, dan worden 
hiermee zowel biologische ouders, pleegouders, opvoeders, verzorgers als gezinsvoogden 
bedoeld, oftewel allen die op enige wijze zeggenschap hebben over de jeugdige.  
Als in de tekst ‘jeugdige en ouder(s)’ wordt genoemd, kan zowel, ‘en’, ‘en/of’ als ‘of’ worden 
gelezen. 

http://www.awtjf.nl/
https://www.perined.nl/voor-wie-werken-we2/zorgverleners2/pre-conceptie-zorg-1


 

              HANDLEIDING DIALOOGTAFEL METHODIEK – light versie oktober 2019 

5 

 Patronen in uitkomsten op casus-specifiek niveau:  

o Welke succes- en belemmerende factoren hebben in deze casus bijgedragen aan de 

uitkomsten van de hulp?  

Een uitkomst van een ondersteuningstraject is altijd het resultaat van meerdere 

factoren, die samen tot een bepaalde uitkomst leiden, dus niet het resultaat van één 

succesfactor of één belemmerende factor op zichzelf. Deze beïnvloedende factoren 

kunnen te maken hebben met het gezin, met de betrokken professionals en/of de 

organisatie (context) waarin wordt gewerkt, de ingezette interventies of de organisatie 

van de hulp. 

 In hoeverre de genoemde punten volgens de deelnemers incidenteel of structureel zijn en of 

deze ook bij andere vergelijkbare casussen spelen? 

 Welke lessen geleerd kunnen worden en welke verbeteracties / aanbevelingen zijn nodig?  

Tenslotte hebben zij samen nagedacht over aanbevelingen 

Casus-specifieke dialoogtafels 

De zogenaamde casus-specifieke dialoogtafels zijn gespreksbijeenkomsten waar een gezin met 

hulpvragen en/of opvoedingsproblemen samen met diverse partijen die betrokken waren of zijn bij 

de hulpverlening deze evalueren. De deelnemers zitten vanuit hun eigen rol aan één tafel en voeren 

een gesprek over hun eigen ervaringen met het hulpverleningstraject. Hierbij gaat de aandacht 

vooral naar factoren die de hulpverlening bevorderen of belemmeren, bijvoorbeeld in termen van 

cliëntparticipatie, samenwerking in multidisciplinaire teams, en/of effecten van beleidsmatige en 

organisatorische keuzes.  

Alle betrokken partijen zetten hun bestaande kennis in om te reflecteren op het 

hulpverleningsproces en de uitkomsten daarvan. Onder bestaande kennis verstaan wij kennis van 

alle betrokkenen: ervaringskennis van ouders en jeugdigen, praktijkkennis van professionals en 

zorgpartners, beleidskennis bij gemeenten, kennis gegenereerd door wetenschappelijk en 

praktijkonderzoek en kennis op het gebied van jeugdbeleid of wetgeving.  

Deelnemers aan de dialoogtafel krijgen inzicht in de uitkomsten, succesfactoren, eventuele 

knelpunten en de aanknopingspunten voor verbetering van de hulpverlening. Juist door écht met 

elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren wordt samen nagedacht over concrete 

verbeteracties en goede oplossingen. De belangrijke elementen hierbij zijn versterking van eigen 

kracht van gezinnen en hun sociale netwerk, maar ook het versterken van het reflectievermogen en 

vakmanschap van de professionals.  

Waarom in dialoog? 

In dialoog met elkaar zijn jeugdige, ouders, professionals en beleidsmakers samen in de gelegenheid 

om betekenis te geven aan de zaken die tijdens een hulpverleningstraject hebben gespeeld of spelen. 

De kracht van de dialoog kan zorgen voor een transparant gesprek, waarbij ieders ervaring wordt 

besproken en ieders perspectief een plek krijgt. Het is van belang dat de dialoogtafel een veilige sfeer 

biedt en dat deelnemers open staan voor het perspectief van de ander en niet bezig zijn elkaar te 

overtuigen. Een dialoog is volgens Dixon (1998; 2002) een gesprek dat uitgaat van wederkerigheid en 

gezamenlijkheid. Het geven van betekenis aan opvattingen en uitleggen waarom op een bepaalde 

manier is gehandeld, is van belang om elkaar te begrijpen en te waarderen.  
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Deelnemers Dialoogtafel 

Tijdens een dialoogtafel gaan jeugdigen en hun ouder(s) in gesprek met de verschillende partijen, die 

betrokken zijn bij hun ondersteuning. De ervaringen van ouder(s) en jeugdige staan centraal. Samen 

met hen wordt gekeken op welke manier zij zelf hun inbreng in de dialoogtafel willen geven. Het 

liefst doen ze mee aan het gesprek. In enkele situaties lukt dat misschien niet. In deze gevallen wordt 

samen met hen gezocht naar een passende manier om toch hun ervaringen in te brengen / te delen.  

In het voorbereidingsgesprek wordt samen met de jeugdige en zijn of haar ouder(s) bepaald wie zij 

willen uitnodigen voor de dialoogtafel. In principe is iedereen die een rol heeft gespeeld (of nog 

speelt) in het hulpverleningstraject welkom bij de dialoogtafel. Het kan gaan om betrokken 

hulpverleners (vanuit het wijkteam en van welzijns- en/of jeugdhulpinstellingen), deskundigen uit het 

zogenaamde deskundigenadvies, maar ook om een leerkracht of mentor van school, professionals 

vanuit peuterspeelzaal of dagopvang, buurtwerkers, sportcoaches, vrijwilligers, familie en bekenden.  

Voor de jeugdige en ouder(s) kan het inbrengen van hun eigen verhaal heel spannend zijn. De 

reconstructie van alle gebeurtenissen kan leiden tot een ‘herbeleving’ van het hulpverleningstraject. 

Soms kan het helpen een vertrouwenspersoon te vragen, die samen met hen of namens hen bij de 

dialoogtafel bijeenkomst aanwezig is. Deze vertrouwenspersoon kan ook bij het 

voorbereidingsgesprek en het evaluatiegesprek met jeugdige en ouder(s) aanwezig zijn. Het kan gaan 

om een ‘formele’ vertrouwenspersoon, maar het kan ook iemand zijn uit het netwerk van het gezin. 

Het initiatief hiervoor ligt bij de jeugdige en/of ouders.  

Voorzitter dialoogtafel 

De dialoogtafel wordt geleid door een deskundige en onafhankelijke voorzitter. Op deze manier 

wordt ervoor gezorgd dat alle aanwezigen hun ervaringen kunnen delen en dat er een sfeer is waarin 

aanwezigen bereid zijn om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. De voorzitter zorgt voor 

een sfeer waarin zowel de jeugdige en ouder(s) als de professionals zich serieus genomen voelen en 

de punten durven te benoemen die zij belangrijk vinden. In bijlage 6a staan communicatieve 

aspecten genoemd om rekening mee te houden als voorzitter voor een goed functionerende 

dialoogtafel. In bijlage 8a ‘overige belangrijke informatie’ zijn de taken en het profiel waar een 

geschikte voorzitter aan zou moeten voldoen opgenomen. 

Training voorzitters dialoogtafel 

Het verdient de aanbeveling om de voorzitters van de dialoogtafel te trainen in de opzet en de 

werkwijze van de dialoogtafelmethodiek, evenals de communicatieve aspecten die van invloed 

kunnen zijn voor een goed functionerende dialoogtafel. Binnen de AWTJF is hiervoor in nauw 

samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een training van drie dagdelen ontwikkeld. Op de 

website van de AWTJF kunnen deze trainingsmaterialen worden gedownload. In regio Friesland zijn 

in totaal zeven voorzitters getraind. Voor het inhuren van reeds getrainde / ervaren voorzitters en 

voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL 

Stenden Hogeschool [zie ook paragraaf nawoord].  

 

Wat levert de dialoogtafel op? 

Met de dialoogtafelmethodiek kunnen jeugdigen en ouders hun ervaringen met het 

hulpverleningsproces stapsgewijs en gestructureerd met professionals en andere betrokkenen delen  
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en hier samen van leren. Daardoor kan een lopend traject worden bijgestuurd of een afgerond 

traject aanknopingspunten geven om het ‘anders’ en ‘beter’ te doen in toekomstige trajecten.  

De dialoogtafelmethodiek sluit aan bij de dagelijkse praktijk- en werkprocessen van multidisciplinaire 

teams zoals de wijk- en gebiedsteams. In ondersteuningsprocessen waar maatwerk centraal staat, is 

evaluatie essentieel. Tijdens een dialoogtafel ontdekken professionals samen met jeugdige en ouders 

wat wel en niet werkt.  Zowel jeugdige en ouders als professionals vertellen over hun ervaringen en 

wisselen zaken uit. Dialoogtafels helpen professionals om te reflecteren op hun handelen. 

Professionals kunnen zich ontwikkelen door de feedback die zij tijdens de dialoogtafel ontvangen, 

zowel van jeugdige en ouders als van collega professionals en andere betrokkenen. Daardoor worden 

veronderstellingen en impliciete uitgangspunten bespreekbaar. Gemeenten en zorg- en 

onderwijsorganisaties kunnen de uitkomsten van de dialoogtafel gebruiken voor de evaluatie van 

eerder ingezet beleid, voor de evaluatie van de kwaliteit van zorg voor jeugd in de keten en voor het 

optimaliseren van onderwijs aan (toekomstige) professionals. 

Verwacht wordt dat dit resulteert in verminderde opvoedingsnood, meer eigen kracht van jeugdige 

en/of ouders, een veilige, stimulerende en gezondere opvoedcontext, verhoogde tevredenheid en 

een cultuur waarin ‘samen leren en verbeteren’ intrinsiek onderdeel is van het handelen van 

professionals. Door het delen van inzichten en het samen leren, verbetert de samenwerking tussen 

partners rondom het gezin met als resultaat een betere kwaliteit van zorg voor jeugd.  

 

Stapsgewijze en gestructureerde aanpak 

Het voorbereiden en organiseren van een dialoogtafel verloopt volgens een stapsgewijze en 

gestructureerde aanpak. Zie daarvoor Figuur 1 op pagina 9. In deze handleiding vindt u vanaf  

pagina 9 alle materialen en instructies die nodig zijn voor de dialoogtafel. In bijlage 0b is een 

overzicht opgenomen van alle acties in tijd uiteengezet behorende bij de dialoogtafel.  

Juist de stapsgewijze en gestructureerde aanpak maakt een dialoogtafel anders dan een ‘gewoon’ 

evaluatiegesprek. We raden u dan ook aan – indien u gebruik wilt maken van deze methodiek – om 

deze handleiding nauwkeurig te volgen. 

Casus-overstijgende dialoogtafels 

De dialoogtafelmethodiek bestaat uit een systematische en structurele leer-en verbetercyclus. Naar 

aanleiding van een aantal dialoogtafels op casus-specifiek niveau kunnen dialoogtafels op casus-

overstijgend niveau georganiseerd worden waarbij in een gezamenlijk gesprek met professionals, 

beleidsmakers, financiers en (vertegenwoordigers van) ouders en jeugdigen wordt toegewerkt naar 

identificatie van breder toepasbare werkzame principes. Daarnaast kan een vertaalslag gerealiseerd 

worden naar aanpassingen in beleid en interventies.  

De invulling van de casus overstijgende dialoogtafels is sterk afhankelijk van de context. Deze 

handleiding gaat dan ook niet verder in op de aanpak rondom de casus-overstijgende dialoogtafels.  

AVG 

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen binnen de organisatie 

afspraken te worden gemaakt omtrent de vertrouwelijkheid van gegevens en dossiervoering. Evenals 

de verslaglegging waarin de conclusie(s) en aanbeveling(en) naar aanleiding van de dialoogtafel zijn 

opgenomen. Alle gegevens moeten anoniem, en daarmee niet herleidbaar, verwerkt worden.   
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 Opbrengsten en leerinzichten dialoogtafels tot dusver 

In totaal zijn er gedurende de looptijd van de AWTJF 27 dialoogtafels uitgevoerd. Tot nu toe zijn alle 

deelnemers, zowel jeugdigen, ouders en hulpverleners, tevreden met de uitkomsten van ‘hun’ 

dialoogtafel. Tijdens de dialoogtafels zijn verschillende, door jeugdige en ouders ingebrachte, thema’s aan 

de orde gekomen. Deze hebben veelal te maken met gezamenlijke besluitvorming en de samenwerking 

en afstemming tussen cliënten en professionals en tussen professionals onderling. Daarnaast komen 

ingezette interventies (bijvoorbeeld: is er goede probleemanalyses en tijdige diagnostiek gedaan? Is er 

passende hulp ingezet?) en effecten van beleidsmatige en organisatorische keuzes op de hulpverlening 

aan de orde.  

Inzichten op basis van de uitgevoerde dialoogtafels laten zien dat het hulpverleners bijvoorbeeld vaak niet 

lukt om jeugdigen en ouders voldoende te betrekken bij besluitvorming over de in te zetten hulp. In een 

aantal casussen blijkt bij aanvang van de hulp onvoldoende zicht te zijn op het geheel van problemen. Of 

blijkt dat specialistische diagnostiek te laat wordt ingezet. Ook blijkt het lastig om tijdig te overleggen met 

alle partijen die bij het gezin zijn betrokken. Een ander knelpunt blijkt de afstemming tussen hulpverleners 

onderling door capaciteitsproblemen, wisselingen in personeel en veel parttime werkende hulpverleners.  

Inzicht krijgen in uitkomsten van de hulp, belemmerende en bevorderende factoren biedt de cliënt een 

mogelijkheid om terug te kijken en zijn verhaal te doen. Jeugdigen en ouders voelen zich gehoord en ‘in 

hun kracht gezet’. Veel zorgtrajecten worden wel geëvalueerd, tussentijds of bij afsluiting, maar het wordt 

zelden zo systematisch gedaan en zelden met alle betrokken hulpverleners. Bij de professionals leidt 

deelname aan dialoogtafel tot bewustwording, niet alleen van wat cliënten ervaren, maar ook van 

mogelijke factoren die een rol speelden bij het meer of minder succesvol verlopen van een traject. Het 

creëert daarmee ook motivatie voor verandering.  

Dialoogtafels leveren veelal niet nieuwe of onbekende inzichten op. De opbrengsten laten zien hoe de 
dagelijkse jeugdhulppraktijk functioneert en maken heel concreet wat de aanknopingspunten zijn om 
structureel aan verbetering te werken. Als je steeds ziet in de casusanalyses dat de samenwerking tussen 
professionals een belemmerende factor vormt, kan het aanleiding zijn om binnen je organisatie en met 
ketenpartners te gaan werken aan verbetering. Toch wordt in de praktijk nog onvoldoende en 
onvoldoende structureel aan verbetering gewerkt en wordt veel bestaande kennis nog niet toegepast.  
 
Een dialoogtafel houden verlangt een investering van de deelnemers. Meedoen vergt voorbereiding, 

zowel van de voorzitter, de ouders, de jeugdige als de professionals. Een dialoogtafel vraagt ook een 

zorgvuldige opvolging van de verbeteracties die eruit voortkomen. Bij het implementeren van 

dialoogtafels binnen de dagelijkse jeugdhulppraktijk dient rekening gehouden te worden met het creëren 

van draagvlak in de organisatie om systematische reflectie in te zetten en met het faciliteren van tijd en 

ruimte voor de hulpverleners om te leren van- en reflecteren op casuïstiek. Ook duidelijkheid over de 

meerwaarde en het nut van de dialoogtafelmethode in de praktijk van groot belang is om nieuwe 

deelnemers te motiveren om mee te doen.  

 

Voor meer informatie over de ervaringen van jeugdigen, ouders en hulpverleners met de evaluatie van 

zorgtrajecten aan de dialoogtafel kunt u de onderstaande publicaties raadplegen:  

 Holwerda, A., Labun, A., Heyse, L. & Serra, M. (2019). Kind en Adolescent Praktijk 18(3), 14-21. 

DOI: 10.1007/s12454-019-0028-7  

 Praktijkverhaal ‘Aan de dialoogtafel: deelnemers aan het woord’ 

 

https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2019/09/Zorgtrajecten-evalueren-KAP-2019.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2019/09/Zorgtrajecten-evalueren-KAP-2019.pdf
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2018/07/Praktijkverhaal-AWTJF-Deelnemers-dialoogtafel-aan-het-woord_def.pdf
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FIGUUR 1  De verschillende stappen in een dialoogtafel 

Aanmelding & 
toestemming

Chronologisch 
verslag (CV)

Voorbereidend 
gesprek jeugdige/

ouders

Voorbereidend gesprek 
voorzitter, cv opsteller 

Dialoogtafel
(casusspecifiek)

1

2

3

ü Aanmelding van de casus en beoordelen of de casus geschikt is
ü Toestemming voor deelname aan de dialoogtafel en inzage van het dossier 

ü Verzamelen informatie uit diverse dossiers
ü Ordening van zorggegevens in volgorde van tijd

ü Aanvullen gaten CV
ü Thema / bespreekpunt dialoogtafel

ü Identificeren belangrijkste thema client en 
professionals voor bespreking in de dialoogtafel

ü Korte voorlichting
ü Beoordeling  van ontvangen zorg op 

uitkomsten (1), aanwezigheid van succes- en 
belemmerende factoren (2), relatie tussen 
(1) & (2)

ü Bespreken van verbeteracties

Analyse: identificeren van 
gemeenschappelijke kenmerken

Dialoogtafel
(casusoverstijgend)

8

Na 5 casusspecifieke tafels

ü Gezamenlijke ‘lessons learned’
ü Werkzame principes
ü Kennisproducten

4

5

Uitnodigen 
professionals 

6

ü Thema / bespreekpunt dialoogtafel

9

Terugkoppeling en 
nabespreking

ü Analyse van de opbrengsten 
en terugkoppeling aan de 
deelnemers 

ü Evaluatie & nabespreking 
        met de client

7
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Verschillende actoren betrokken bij de dialoogtafel 
 
 
 
 
 
  

 
STAP 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

De verschillende actoren die een rol hebben bij de dialoogtafel zijn hieronder opgenomen.  
 
Voorzitter 
De voorzitter is onafhankelijk en zit de dialoogtafel voor. Daarnaast voert deze een voorbereidend gesprek 
met de jeugdige en/of ouders, voorafgaand aan de dialoogtafel. 
 
Aanmeldende professional 
De aanmeldende professional meldt een casus aan bij de organisator van de dialoogtafel (zie hieronder). 
Deze beoordeelt samen met de organisator in hoeverre de casus geschikt is en zorgt voor de toestemming 
van jeugdige en/of ouders/verzorgers voor deelname aan de dialoogtafel en zo nodig voor inzage in het 
dossier. De aanmeldende professional ondersteunt de organisator bij het maken van een overzicht van 
ontvangen door de jeugdige en het gezin hulp en neemt zelf deel aan de dialoogtafel bijeenkomst. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van de dialoogtafel monitort de aanmeldende professional dat eventuele 
vervolgstappen en verbeteracties in gang worden gezet (conform de tijdens de dialoogtafel gemaakte 
afspraken). 
 
Organisator 
De organisator van de dialoogtafel is bijvoorbeeld een kwaliteitsfunctionaris / beleidsmedewerker van de 

instelling. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de dialoogtafel en zorgt o.a. voor 

een overzicht van ontvangen hulp (tijdlijn en / of chronologisch verslag), een overzicht van conclusies en 

aanbevelingen vanuit de dialoogtafel. De organisator onderhoudt contact met de aanmeldende professional 

en informeert professionals voorafgaande aan de dialoogtafel nader over de methodiek. 
 
Deelnemers  
Zowel jeugdige en/of ouders en/of een vertrouwenspersoon, als betrokken professionals zijn aanwezig 
tijdens een dialoogtafel. Daarnaast zijn de onafhankelijk voorzitter en de organisator aanwezig. Desgewenst 
kan een notulist worden gevraagd een verslag te maken van de dialoogtafel op basis waarvan de conclusies 
en aanbevelingen kunnen worden geformuleerd. 
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STAP 1 
Aanmelden van een casus en vragen van toestemming 
 

WAT 

De eerste stap van de dialoogtafelmethodiek betreft de aanmelding van de casus, het beoordelen 

van de geschiktheid hiervan, het vragen van toestemming aan jeugdige en/of ouders/verzorgers voor 

deelname aan de dialoogtafel en zo nodig voor inzage in het dossier. 

Hierbij kunnen de diverse formats, informatiebrieven evenals toestemmingsformulieren, die in 

bijlage 1a t/m 1e zijn opgenomen, behulpzaam zijn. 

WAAROM 

Om de ontvangen hulp te evalueren met alle betrokkenen en hier lering uit te trekken. 

WIE 

Organisator van de dialoogtafel samen met de aanmeldende professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN STAP 1 

- Format selectie casuïstiek (1a) 

- Doe mee aan de dialoogtafel: informatie voor jongeren (1b) 

- Doe mee aan de dialoogtafel: informatie voor ouders en verzorgers (1c) 

- Toestemming deelname dialoogtafel (1d) 

- Toestemming Opvragen en Verstrekken Zorggegevens (1e) 
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STAP 2 
Verzamelen informatie en ordening in chronologisch verslag 

(tijdlijn) 

 

WAT 

Indien de casus bij stap 1 positief beoordeeld is op geschiktheid, toestemming voor deelname en 

dossierinzage is ontvangen, wordt bij stap 2 de informatie m.b.t. het hulpverleningstraject door de 

organisator in afstemming met de casus aanmelder verzameld en geordend in het chronologisch 

verslag (CV / tijdlijn). 

Hierbij kunnen de diverse formats, informatiebrieven die in bijlage 2a t/m 2c zijn opgenomen, 

behulpzaam zijn. 

WAAROM 

Het CV heeft tot doel de relevante achtergrondinformatie van een casus en de feitelijke hulp en 

ondersteuning weer te geven. Belangrijk is dat de informatie anoniem verwerkt wordt in het CV. 

Aanvullend wordt de hulpgeschiedenis in een stroomschema c.q. tijdlijn uitgewerkt om daarmee in 

grote lijnen een overzicht te bieden van de ingezette hulp (aanleiding, interventie en uitkomst). 

Daarnaast wordt een overzicht van betrokken (en uit te nodigen) hulpverleners/ professionals 

opgesteld.  

WIE 

Organisator van de dialoogtafel samen met de aanmeldende hulpverlener/ professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN STAP 2 

- Format CV (2a) 

- Overzicht en stroomschema hulpgeschiedenis (2b) 

- Overzicht betrokken hulpverleners bij casus (2c) 
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STAP 3 

Uitnodigen jeugdige/ ouders & voorbereidend gesprek 
 

WAT 

Na het afronden van stap 1 en 2 neemt de organisator contact op met de jeugdige en / of ouders om 

een afspraak te maken voor een voorbereidend gesprek voor de dialoogtafel. De uitnodiging kan 

zowel telefonisch als schriftelijk (via e-mail) plaatsvinden.  

Tijdens het voorbereidend gesprek wordt uitgelegd wat de dialoogtafel inhoudt en hoe dit in zijn 

werk gaat. Daarnaast wordt het CV aan jeugdige/ouders voorgelegd en aangevuld o.b.v. de 

informatie die jeugdige en/of ouders geven. Aan jeugdige/ouders wordt gevraagd wat voor hen het 

belangrijkste bespreekpunt is voor tijdens de dialoogtafel. Tot slot wordt besproken of de jeugdige 

en/of ouders aanwezig zijn bij de dialoogtafelbijeenkomst (en zo niet op welke manier willen ze input 

leveren) evenals welke hulpverlener/ professionals voor de bijeenkomst uitgenodigd dienen te 

worden.  

Hierbij kunnen de diverse formats, filmpjes en checklists, die in bijlage 3a t/m 3e & 8b zijn 

opgenomen, behulpzaam zijn. 

WAAROM 

Jeugdige en/of ouders worden geïnformeerd en zorgvuldig voorbereid op de dialoogtafel (o.a. m.b.v. 

voorlichtingsfilmpjes). In het voorbereidend gesprek delen ze hun verhaal met de organisator en/of 

de voorzitter. Samen vullen ze het CV aan. Op basis van het voorbereidend gesprek kan de 

organisator een inschatting maken van de motivatie van jeugdige/ouder en de slagingskans van de 

dialoogtafel. Samen met jeugdige/ouders wordt het thema van de dialoogtafel [voorlopig] 

vastgesteld en wordt bepaald welke hulpverleners/ professionals en andere betrokkenen voor de 

dialoogtafel worden uitgenodigd. 

WIE 

De organisator maakt een afspraak met de jeugdige en/of ouders en vraagt waar ze willen dat de 

afspraak plaatsvindt: bijv. bij hen thuis, op kantoor, andere neutrale locatie. De organisator (mogelijk 

samen met de voorzitter) voert het voorbereidend gesprek met jeugdige/ouder en nodigt na afloop 

de betrokken professionals uit voor de dialoogtafel.  

 

BIJLAGEN STAP 3 

- Format uitnodigingsbrief jeugdige en ouders (3a) 

- Format voorbereidend gesprek met jeugdige en ouder(s). Informatie voor jeugdige/ ouders (3b) 

- Format voorbereidend gesprek met jeugdige en ouder(s). Leidraad voor de gespreksleider (3c) 

- Beslisboom cliëntparticipatie (3d) 

- Voorlichtingsfilmpje wat is een dialoogtafel voor jeugdige en ouder(s) (3e) 

- Voorlichtingsfilmpje ervaring van deelnemers 

- Ter voorbereiding voor de organisator: Checklist Dialoogtafel ‘wat wanneer mee te nemen’ – 8b 

file://///Users/sarahwalburg/Downloads/ohttps:/www.youtube.com/watch%253fv=HoDpeGXt9gY&feature=youtu.be
file://///Users/sarahwalburg/Downloads/ohttps:/www.youtube.com/watch%253fv=18RVE6rLsZM&feature=youtu.be
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STAP 4 

Uitnodigen professionals 

 
WAT 

Na het voorbereidend gesprek met jeugdige en/of ouders worden de professionals die betrokken zijn 

(geweest) bij het hulpverleningstraject uitgenodigd voor een dialoogtafelbijeenkomst. Naast 

inhoudelijke informatie over de dialoogtafel, ontvangen betrokken professionals een datum prikker. 

Betrokken professionals wordt ook gevraagd één voor hen belangrijk bespreekpunt voor de 

dialoogtafel aan te geven.  

Er is een voorlichting voor professionals beschikbaar in de vorm van een PowerPointpresentatie (zie: 

www.awtjf.nl).  

 

Hierbij kunnen de diverse informatie– en voorlichtingsmaterialen, die in bijlage 3c, 4a &4b & 8b zijn 

opgenomen, behulpzaam zijn. 

 

WAAROM 

Om het doel van de dialoogtafel te verduidelijken en de rol van de professionals hierin.  

WIE 

De organisator nodigt de professionals die bij stap 2 & 3 zijn geïnventariseerd uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN STAP 4 

-  Uitnodiging dialoogtafel voor professionals (4a) 

- Informatie over de dialoogtafel (4b)   

- Voorlichting professionals (3e) 

- Voorlichtingsfilm dialoogtafel (3e) 

- Voorlichtingsfilm ervaringen deelnemers (3e) 

 

  

http://www.awtjf.nl/
file://///FS01/Users/sarahwalburg/Downloads/o%09https:/awtjf.nl/wp-content/uploads/2017/05/Uitgebreide-voorlichting-dialoogtafelmethodiek.pdf
file://///Users/sarahwalburg/Downloads/ohttps:/www.youtube.com/watch%253fv=HoDpeGXt9gY&feature=youtu.be
file://///Users/sarahwalburg/Downloads/ohttps:/www.youtube.com/watch%253fv=18RVE6rLsZM&feature=youtu.be
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STAP 5 

Voorbereiding van de dialoogtafel met voorzitter  
 

WAT 

Na het uitnodigen van de professionals gaat de organisator die het CV heeft opgesteld en het 

voorbereidend gesprek met jeugdige/ouders heeft gevoerd, met de aangewezen voorzitter in 

gesprek om de dialoogtafel voor te bereiden.  

 

Hierbij kunnen de ondersteunende materialen, die in bijlage 5a &5b & 8b zijn opgenomen, 

behulpzaam zijn. 

WAAROM 

 Bespreken van de input vanuit jeugdige/ouders en professionals; 

 Vaststellen overkoepelend thema dialoogtafel op basis van input jeugdige/ouders en 

professionals; 

 Inventariseren van de uitkomsten in relatie tot het vastgestelde thema;  

Denk hierbij aan: doelrealisatie, regie-voering, uitval, tevredenheid, ontvangen sociale steun.  

 Eerste inschatting maken van de belangrijkste succesfactoren en knelpunten in de casus. 

Hiervoor kan het schema van beïnvloedende factoren (figuur 3, zie volgende bladzijde) gebruikt 

worden. 

WIE 

De voorzitter en de organisator.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN STAP 5 
- Agenda voorbereiding dialoogtafel met de voorzitter (5a) 

- Factoren die de uitkomsten van hulp kunnen beïnvloeden en richtvragen (5b) 

- Checklist dialoogtafel ‘Wat wanneer mee te nemen’ (8b) 
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Figuur 3.       Factoren die uitkomsten van hulp kunnen beïnvloeden  
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STAP 6q 

Uitvoering van de dialoogtafel 
 

WAT 

a. Kennismaking voorzitter met de jeugdige en ouders 

b. Training/voorlichting over de dialoogtafelmethodiek voor deelnemende professionals/ 

hulpverleners 

c. Dialoogtafel is een instrument om gezamenlijk met alle betrokken partijen de kwaliteit van de 

zorg voor jeugd op verschillende niveaus systematisch te bespreken en te verbeteren. De 

dialoogtafelbijeenkomst bestaat uit vier delen: (1) Introductie en CV; (2) Thema en 

beïnvloedende factoren; (3) Verbeterpunten en (4) Afsluiting.  

Hierbij kunnen de ondersteunende materialen, die in bijlage 3e, 6a t/m 6e & 8b zijn opgenomen, 

behulpzaam zijn. 

WAAROM 

a. Kennismaking jeugdige/ouders met voorzitter  

Een half uur voorafgaand aan de daadwerkelijke dialoogtafelbijeenkomst voert de voorzitter een 

(kennismakings)gesprek met de jeugdige/ouders, waarin de gang van zaken tijdens de 

dialoogtafel nogmaals aan de orde komt en eventuele vragen kunnen worden beantwoord.  

b. Training/voorlichting over de dialoogtafelmethodiek voor deelnemende professionals 

Gedurende ditzelfde half uur geeft de organisator een voorlichting over de dialoogtafel-

methodiek aan de deelnemende hulpverleners/ professionals (korte versie) en worden eventuele 

vragen beantwoord. Bij accreditatie is dit een verplichting. 

c. Dialoogtafelbijeenkomst 

Tijdens het casus-specifieke dialoogtafelgesprek wordt het zorgtraject op een systematische 

manier geëvalueerd samen met jeugdige, ouders en alle bij hun zorg betrokkenen (van welzijn- 

en jeugdhulpprofessionals tot leerkrachten, vrijwilligers, familie en bekenden).  

WIE 

Alle deelnemers 

 

BIJLAGEN STAP 6 

- Voorlichting professionals dialoogtafel (3e) 

- Achtergrond: Communicatieve aspecten dialoogtafel: uitgangspunten & valkuilen (6a) 

- Formulier presentielijst/geheimhouding/accreditatie professionals (6b)  

- Agenda dialoogtafel [versie voor deelnemers] (6c) 

- Agenda dialoogtafel [versie voor voorzitters] (6d) 

- Evaluatieformulier dialoogtafel (6e) 

- Checklist dialoogtafel ‘Wat wanneer mee te nemen’ (8b) 
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STAP 7 

Vervolgstappen naar aanleiding van de dialoogtafel 
 

WAT 

Zo spoedig mogelijk na de dialoogtafelbijeenkomst worden de conclusies, aanbevelingen en 

verbeteracties uitgewerkt- en het verslag hiervan voorgelegd aan de deelnemers ter feedback en 

goedkeuring. De uitwerking kan zowel in geschreven tekst (verslag) als visueel (casus profiel) 

gepresenteerd worden. Indien deze uitwerking door alle deelnemers is goedgekeurd kan deze 

definitief worden vastgesteld. Met de jeugdige/ouder wordt een gesprek gehouden om de 

dialoogtafel na te bespreken. 

Hierbij kunnen de ondersteunende materialen, die in bijlage7a t/m 7c zijn opgenomen, behulpzaam 

zijn. 

WAAROM 

Het toetsen van de conclusies, aanbevelingen en verbeteracties bij de deelnemers zodat deze door 

de betrokken deelnemers herkend zijn en gedragen worden.  

Samen met jeugdige/ouders kijken wat de dialoogtafel hen heeft opgeleverd en wat eventueel nog 

nodig is aan vervolgacties, voor zover deze niet uit de dialoogtafel naar voren zijn gekomen. 

WIE 

De organisator werkt de conclusies, aanbevelingen en verbeteracties uit en maakt een afspraak met 

jeugdige/ouder om dit te bespreken.  

 

De aanmelder van de casus is verantwoordelijk voor de opvolging van de afgesproken verbeteracties. 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN STAP 7 

- Format conclusies, aanbevelingen en verbeteracties dialoogtafel (7a) 

- Casus profiel - visuele weergave van uitkomsten (7b) 

- Format evaluatiegesprek met jeugdige en ouders (7c) 
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Nawoord 

 
Mocht u vragen hebben op basis van deze handleiding dan kunt u de website van de AWTJF 

raadplegen via www.awtjf.nl en/of contact opnemen met de coördinator van de AWTJF, Alona Labun 

via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl  

Indien u vragen heeft over het trainingspakket voor voorzitters dan kunt u contact opnemen met 

Janneke Metselaar van het lectoraat Zorg voor Jeugd, NHL Stenden Hogeschool via 

janneke.metselaar@nhlstenden.com 

Daarnaast zijn we benieuwd naar uw ervaringen/ bevindingen als u aan de slag gaat met de 

dialoogtafelmethodiek. We stellen het zeer op prijs als u deze met ons wilt delen, zodat we de 

dialoogtafelmethodiek en de handleiding in de toekomst door kunnen ontwikkelen.  

  

http://www.awtjf.nl/
mailto:labun.a@jeugdhulpfriesland.nl
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Overzicht materialen in de bijlage 

0. Algemeen 
0a Registratieformulier gebruik materiaal dialoogtafelmethodiek 
0b Actieplan dialoogtafelmethodiek 

1. Het aanmelden van een casus en vragen van toestemming  
1a Format selectie casuïstiek 

1b  Doe mee aan de dialoogtafel - informatie voor jongeren (vanaf 12 jaar) 

1c Doe mee aan de dialoogtafel - informatie voor ouders en verzorgers 

1d  Toestemming deelname aan de dialoogtafel  

1e Toestemming opvragen en verstrekken zorggegevens  

2. Verzamelen informatie en ordening in chronologisch verslag 
2a  Format Chronologisch Verslag (CV) 

2b Overzicht en stroomschema hulpgeschiedenis 

2c Overzicht betrokken hulpverleners bij casus 

3. Voorbereidend gesprek met de jeugdige/ouder(s)   

3a  Format uitnodigingsbrief– jeugdige en ouder(s)  

3b  Format voorbereidend gesprek met jeugdige en ouder(s). Informatie voor                                                                            

         jeugdige/ouders 

3c Format voorbereidend gesprek – jeugdige en ouder(s). Leidraad voor de gespreksleider. 

3d Beslisboom cliëntparticipatie  

3e Voorlichtingsfilmpjes 

4. Uitnodigen professionals  
4a  Uitnodiging dialoogtafel voor professionals 

4b  Informatie over de dialoogtafel voor professionals 

5. Voorbereiding dialoogtafel met voorzitter en CV opsteller 
5a  Agenda voorbereiding dialoogtafel met de voorzitter 

5b    Factoren die de uitkomsten van hulp kunnen beïnvloeden en richtvragen 

6. Dialoogtafel bijeenkomst 
6a Communicatieve aspecten dialoogtafelmethodiek - deelnemers 

6b Formulier presentielijst/geheimhouding/accreditatie professionals 

6c Achtergrond: Communicatieve aspecten dialoogtafel: uitgangspunten & valkuilen  

6d Achtergrond: Uitwerking model met thema’s, factoren en bijbehorende vragen  

6e Agenda dialoogtafel - deelnemers 

6f  Agenda dialoogtafel - voorzitters  

6g  Evaluatieformulier dialoogtafel  

7. Terugkoppeling en nabespreking 
7a Format conclusies, aanbevelingen en verbeteracties dialoogtafel 

7b   Casus profiel- visuele weergave uitkomsten  

7c Format evaluatiegesprek met jeugdige/ouder(s) 

8. Overige belangrijke informatie 
8a Achtergrond: Taken & profiel voorzitter 

8b Checklist Dialoogtafel ‘wat wanneer mee te nemen’ 

8c Ethische kwesties in kwalitatief onderzoek 
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Algemeen 
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Registratieformulier gebruik materiaal Dialoogtafelmethodiek (0a) 

 

De Dialoogtafel is een methodiek, waarmee jeugdigen, ouders, professionals en beleidsmakers met 

elkaar in gesprek gaan over hulpverleningstrajecten. We willen graag dat er ook buiten de 

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) ervaring wordt opgedaan met deze 

nieuwe manier van werken. Daarom kunt u het materiaal gebruiken. We willen wel graag weten 

welke partijen er gebruik van maken en welke ervaringen ze er mee op doen. Dat kan ons helpen de 

methodiek door te ontwikkelen.  

Daarom vragen we u dit registratieformulier in te vullen met uw gegevens. Daarop kunt u ook 

aangeven voor welk doel / project u de methodiek wilt gebruiken. We houden u dan op de hoogte 

van eventuele veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.  

Mocht u willen publiceren over deze methodiek, dan verzoeken we u de volgende bronvermelding 

aan te houden: 

Handleiding Dialoogtafelmethodiek Light Versie (2019). Academische Werkplaats Transformatie 

Jeugd Friesland. Leeuwarden. 

Voor vragen en feedback kunt u contact opnemen via: info@awtjf.nl of 

labun.a@jeugdhulpfriesland.nl 

 

  

Naam aanvrager/contactpersoon  

Functie  

Instelling/ organisatie  

Emailadres  

Telefoonnummer  

Voor welk doel en welke doelgroep wilt u de 
methodiek gebruiken? 

 

Hoe hebt u van het bestaan van de methodiek 
gehoord? 

 

Eventuele opmerkingen 
 

 

 

Stuur het ingevulde formulier a.u.b. terug aan: labun.a@jeugdhulpfriesland.nl 

  

mailto:info@awtjf.nl
file://///FS01/Users/sarahwalburg/Downloads/labun.a@jeugdhulpfriesland.nl
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Actieplan Dialoogtafel (0b) 

Acties  Toelichting/opmerkingen Planning Door wie? 

Voorbereidingsfase    

Selectie en aanmelding casus; 
Checken met professional of casus voldoet aan criteria  

 
A.d.h.v. format selectie casuïstiek 

 Professional   
Professional en organisator 
dialoogtafel 

Regelen van expliciete schriftelijke 
toestemmingverklaring door jeugdige en/of ouder(s) 
voor:  
- Deelname aan (en eventuele audio opname van) 

de dialoogtafel  
- Opvragen en verstrekken cliëntgegevens 

A.d.h.v. informatiebrochures en 
toestemmingsformulieren t.b.v. jeugdige en 
ouders.  
Let op: voor vervolg is een origineel met pen 
ingevuld toestemmingsformulier nodig 
(controleren of formulier volledig ingevuld is)!  

6 weken van te voren Professional (aanmelder) 

Verzamelen en ordenen van dossiergegevens in 
chronologisch verslag (CV):  
- Aanvragen dossier informatie bij aanmelder (bijv. 

wijkteam) 
- Verzamelen namen en contactgegevens betrokken 

hulpverleners met bijbehorende instanties op 
apart formulier  

- Zo nodig opvragen aanvullende gegevens 
zorgtraject of dossier inzien bij betrokken 
professionals/ instellingen / Regiecentrum 

A.d.h.v. format CV  
Let op: het anoniem, overzichtelijk, feitelijk 
(zonder interpretatie/ oordeel) en 
chronologisch opstellen van CV! 
 
 
 
A.d.h.v. format overzicht betrokken 
hulpverleners 

5 weken van te voren Organisator dialoogtafel 

Inplannen voorbereidend gesprek met cliënt  - Op een neutrale locatie/bij gemeente of 
wijkteam in de buurt van cliënt of bij cliënt 
thuis 

- Zorgen dat diegene die gesprek met cliënt 
voert de beschikking heeft over CV (voor 
zichzelf en voor cliënt) 

5 weken van te voren Door organisator i.s.m. cliënt 
en eventuele 
cliëntvertegenwoordiger 

Voorbereidend gesprek met cliënt en eventuele 
vertrouwenspersoon  
 

- Toelichting dialoogtafel d.m.v. filmpje 
- Bespreking CV met cliënt a.d.h.v. format 

voorbereidingsgesprek met cliënt  
- Bespreking overzicht betrokken 

hulpverleners en wie uit te nodigen 
 

4 weken van te voren Door organisator eventueel 
i.s.m. 
cliëntvertegenwoordiger 
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Acties Toelichting/opmerkingen Planning Door wie? 
Professionals informeren over en uitnodigen voor 
dialoogtafelbijeenkomst  

Uitnodigingsbrief per mail a.d.h.v. format 
uitnodiging professionals  
 
Let op: als professional niet wil of kan, vragen 
of er voor vervanging kan worden gezorgd 

3 weken van te voren Organisator 

Planning bijeenkomst per dialoogtafel:  
- In afstemming met voorzitter, cliënt, wijkteam en 

andere betrokken professionals  
- Zaalreservering op neutrale locatie 
- Reservering audiovisuele middelen 
- Catering (zelf koekjes, chocolade e.d. meenemen) 
- Opname-apparatuur (desgewenst) 

D.m.v. afspreken.nl / datumprikker o.i.d. 
Max. drie mogelijkheden voorleggen 

3 weken van te voren Organisator i.s.m. voorzitter 

Voorbespreking van casus met voorzitter (op basis van 
input cliënt en professionals) 

Bespreking a.d.h.v. agenda voorbereiding 
dialoogtafel  
Let op: kopie anoniem chronologisch verslag 
meenemen voor voorzitter! 

1 week van te voren Voorzitter en organisator 

Voorafgaand aan de dialoogtafelbijeenkomst    

Voldoende exemplaren van CV, agenda’s dialoogtafel, 
evaluatieformulieren en handouts voorlichting 
dialoogtafel voor de bijeenkomst (in kleur) printen 

A.d.h.v. relevante formats  In de week voorafgaand 
aan de dialoogtafel  

Organisator 

Presentielijst (inclusief geheimhoudingsverklaring) 
aanmaken (indien van toepassing: met kolom voor 
registratienummers t.b.v. accreditatie)  

Presentielijst met naam , instantie, 
handtekening en registratienummers t.b.v. 
accreditatie 

In de week voorafgaand 
aan de dialoogtafel 

Organisator  

Powerpoint met bespreekthema maken A.d.h.v. format powerpoint In de week voorafgaand 
aan de dialoogtafel 

Organisator 

Jongere/ouders herinneren aan datum / tijdstip 
dialoogtafel  

Door te bellen of te appen Eén dag voorafgaand aan 
de dialoogtafel 

Organisator 

Tijdens de dialoogtafelbijeenkomst    

Kennismaking cliënt en voorzitter - Tijdens voorlichting voor 
professionals 

Voorzitter en cliënt 

Presentielijst inclusief geheimhoudingsverklaring laten 
ondertekenen door deelnemers dialoogtafel  
(Zo nodig toestemming vragen voor opname)  

Door tekenen presentielijst gaan professionals 
akkoord met geheimhouding 

Voorafgaand aan 
dialoogtafel 

Organisator 
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Acties Toelichting/opmerkingen Planning Door wie? 

Voorlichting dialoogtafel methodiek t.b.v. professionals Bestaande compacte presentatie voorlichting 
dialoogtafel  

Voorafgaand start 
dialoogtafelbijeenkomst 

Organisator 

Bespreking van de door cliënt en professionals 
aangedragen thema 

- Agenda dialoogtafel-bijeenkomst 
- Ingevuld CV met stroomschema 
- Format conclusies, aanbevelingen en 

verbeteracties 
- Powerpoint dialoogtafelbijeenkomst 

Gedurende de 
dialoogtafel bijeenkomst 

Deelnemers onder de leiding 
van een voorzitter 

CV’s innemen (aantal natellen!)   Direct aansluitend aan 
dialoogtafel  

Organisator 

Evaluatie/nabespreking met professionals en cliënt A.d.h.v. evaluatieformulier dialoogtafel Direct aansluitend aan 
dialoogtafel 

Voorzitter 

Na afloop dialoogtafelbijeenkomst    

Chronologisch verslagen op papier vernietigen N.v.t. Zo spoedig mogelijk Organisator 

Indien van toepassing: gegevens voor accreditatie 
compleet maken en uitzetten volgens de afgesproken 
procedure binnen eigen organisatie 

N.v.t. Binnen 1 week na afloop 
dialoogtafel 

Organisator 

Opstellen korte anonieme samenvatting van de 
conclusies en aanbevelingen van de dialoogtafel en in 
pdf verspreiden onder deelnemers  

A.d.h.v. format Conclusies en aanbevelingen Binnen 2 weken na 
afloop dialoogtafel 

Organisator i.s.m. voorzitter  

Nazorg t.b.v. cliënt  
(als cliënt wel bij bijeenkomst aanwezig is geweest) 

N.v.t.  Binnen 1 week na afloop 
dialoogtafel 

Professional (aanmelder) 

Feedbackgesprek met cliënt en eventuele 
vertrouwenspersoon/cliëntenvertegenwoordiger en zo 
nodig terugkoppeling vanuit de bijeenkomst (als cliënt 
zelf niet bij de dialoogtafelbespreking aanwezig was) 

A.d.h.v. format evaluatiegesprek met cliënt Binnen 2 weken na 
afloop dialoogtafel 

Door organisator en/of 
cliëntvertegenwoordiger (in 
ieder geval dezelfde persoon 
als in het voorbereidend 
gesprek) 

Contact opnemen met aanmelder hoe het met cliënt 
gaat en stand van zaken verbeteracties als relevant 

  Organisator 

Monitoring afgesproken verbeteracties A.d.h.v. format voor monitoring (momenteel 
nog in ontwikkeling) 

In de maanden na afloop 
van de dialoogtafel 
afhankelijk van de 
actiepunten 

Professional (aanmelder) 
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Bijlagen stap 1. 

Het aanmelden van een casus en vragen 

van toestemming  
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Format selectie casuïstiek (1a) 

 

 Toestemming  Opmerkingen / toelichting 

 Jeugdige vanaf 16 jaar o Ja o n.v.t  

 Jeugdige van 12 tot 16 jaar (dan ook 

ondertekening door gezaghebbende) 

 

o Ja o n.v.t  

 Biologische vader 

(in het geval van scheiding, de 

gezaghebbende ouder(s) 

 

o Ja o n.v.t  

 Biologische moeder 

(in het geval van scheiding, de 

gezaghebbende ouder(s) 

o Ja o n.v.t  

 Pleegouder(s) 

 

o Ja o n.v.t  

 Gezinsvoogd 

 

o Ja o n.v.t  

 Problematiek   

 Is de casus afgerond? o Ja o Nee  

 Is er sprake van multiproblematiek? o Ja o Nee  

 Is er sprake (geweest) van een 

conflictsituatie tussen cliënt en 

hulpverlener? 

o Ja o Nee  

 Is de cliënt tevreden met de huidige 

situatie/ accepteert de cliënt de 

situatie, zoals deze nu is? 

o Ja o Nee  

 Beheerst de cliënt de Nederlandse taal 

voldoende? 

o Ja o Nee  

    

 Betrokken instanties   

 Sociaal wijkteam o Ja o Nee  

 Jeugdhulp o Ja o Nee  

 Jeugd-GGZ o Ja o Nee  

 Jongerenwerk o Ja o Nee  

 GGD- jeugdgezondheidszorg o Ja o Nee  

 ……………………………………………… o Ja o Nee  

 ……………………………………………… o Ja o Nee  

 ……………………………………………… o Ja o Nee  

 ……………………………………………… o Ja o Nee  
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DOE MEE AAN EEN DIALOOGTAFEL! (1b) 

Informatie voor jongeren  

 

 

 

Wat is een dialoogtafel? 

Hoe zorgen we dat jij en andere jongeren, en jullie gezinnen, goed geholpen worden als er problemen 

zijn? Door jullie zelf te vragen wat je van de zorg vindt en wat er beter kan! Daarom wordt de 

dialoogtafel georganiseerd, waarvoor we jou en je ouders* graag willen uitnodigen! Door mee te doen 

help je om de hulpverlening aan gezinnen te verbeteren.  

Wie zijn er bij een dialoogtafel betrokken? 

Jij, je ouder(s) en jullie ervaringen staan centraal in een dialoogtafel. De hulpverlener(s) van wie je 

ondersteuning hebt gehad, maar ook een leerkracht of mentor van school, buurtwerkers, 

sportcoaches, vrijwilligers en familie kunnen uitgenodigd worden voor een dialoogtafel. Je kan altijd 

iemand meenemen die je vertrouwt. Ook is een gespreksleider erbij.   

Hoe ziet de voorbereiding voor een dialoogtafel eruit? 

Allereerst vragen wij toestemming om de hulp die je hebt gekregen in een dialoogtafel te bespreken. 

Als je akkoord gaat, halen we de informatie over deze hulp uit je dossier. Dit komt in een verslag te 

staan: Wat is wanneer gebeurd? En wie waren daarbij betrokken? In een voorbereidingsgesprek met 

jou en eventueel iemand die je vertrouwt, krijg je informatie over de dialoogtafel. We vragen aan jou 

(en apart ook aan de hulpverleners) welk punt in ieder geval besproken moet worden tijdens de 

dialoogtafel. Dan kiezen we een overkoepelend thema, waarbij jouw punt natuurlijk een belangrijke 

rol speelt. Samen met jou bespreken we of je tijdens de dialoogtafel zelf aanwezig bent of dat je liever 

op een andere manier wilt meedoen. 

Wat levert de dialoogtafel op? 

Tijdens de dialoogtafel bespreek je samen met de andere deelnemers of de ondersteuning die jij en je 

ouders hebben ontvangen goed is verlopen: Heeft het geholpen of niet? Hebben jij en je ouders jullie 

doelen behaald? Begreep de hulpverlener jou en je ouders? Zijn jullie tevreden over de hulp? Samen 

spreken jullie af wat gedaan kan worden om de ondersteuning in de toekomst te verbeteren. Door het 

delen van ervaringen met de hulpverlening en het samen hiervan leren, verbetert de samenwerking 

tussen hulpverleners onderling en met jou en je ouders.  

Hoeveel tijd kost een dialoogtafel? 

Het voorbereidingsgesprek duurt ongeveer 1 uur en de dialoogtafel zelf 1,5 uur.  Na de dialoogtafel is 

er nog een evaluatiegesprek over jullie ervaringen met de dialoogtafel. Dat gesprek duurt ook 1 uur. 

Je weet nu hoe een dialoogtafelgesprek verloopt. We zijn erg benieuwd naar jouw verhaal en ervaring. 

Hopelijk tot ziens bij een dialoogtafel! 

Heb je nog vragen?  

Op de site www.awtjf.nl vind je meer informatie over de dialoogtafels evenals contactinformatie. 

 

http://www.awtjf.nl/
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DOE MEE AAN EEN DIALOOGTAFEL! (1c) 

Informatie voor ouders en verzorgers 

 
 
Wat is een dialoogtafel? 

Hoe zorgen we dat jeugdigen en hun gezinnen goed geholpen worden als er problemen zijn? Door hen 

zelf te vragen wat zij van de zorg vinden en wat er beter kan! Daarom wordt de dialoogtafel 

georganiseerd, waarvoor we u en uw kind graag willen uitnodigen. Door mee te doen helpt u om de 

hulpverlening aan gezinnen te verbeteren.  

Wie zijn er bij een dialoogtafel betrokken? 
U, als (pleeg)ouder(s) of verzorgers, staat samen met uw kind, centraal in de dialoogtafel. De 

hulpverlener(s) van wie u ondersteuning hebt gehad, maar ook een leerkracht of mentor van school, 

buurtwerkers, sportcoaches, vrijwilligers en familie kunnen uitgenodigd worden voor een dialoogtafel. 

U kunt ook iemand anders die u vertrouwt of een belangenbehartiger vragen om met u mee te gaan. 

Tenslotte is een gespreksleider erbij. Met z’n allen wordt besproken hoe de zorg in uw gezin is verlopen 

en wat hiervan geleerd kan worden.  

Hoe ziet de voorbereiding voor een dialoogtafel eruit? 
Allereerst vragen wij toestemming om het hulpverleningstraject van uw kind te bespreken. Als u 

akkoord gaat, verzamelen we de informatie over de aangeboden hulp vanuit de verschillende 

zorgdossiers. Deze informatie wordt geordend in een verslag: Wat is wanneer gebeurd? Wie waren 

daarbij betrokken? Wat waren de uitkomsten? In het voorbereidingsgesprek wordt u geïnformeerd 

over de dialoogtafel en uw rol daarin. Voorafgaand aan de dialoogtafel vragen we aan u (en apart ook 

aan de hulpverleners) welk punt in ieder geval besproken moet worden tijdens de dialoogtafel. 

Daarvan kiezen we een overkoepelend thema, waarbij uw punt en dat van uw kind natuurlijk een 

belangrijke rol spelen. Samen met u wordt besproken of u tijdens de dialoogtafel zelf aanwezig bent 

of dat u uw inbreng liever op een andere manier wilt geven. 

Wat gebeurt er met de resultaten van de dialoogtafel? 
Tijdens de dialoogtafel bespreekt u samen met de andere deelnemers of de ondersteuning die u en 

uw kind hebben ontvangen goed is verlopen: Heeft het geholpen of niet? Zijn de doelen behaald? 

Begreep de hulpverlener u en uw kind? Bent u tevreden over de hulp? Samen met de hulpverleners 

wordt afgesproken wat gedaan kan worden om de ondersteuning in de toekomst te verbeteren. Door 

het delen van uw ervaringen met de hulpverlening en het samen hiervan leren, verbetert de 

samenwerking tussen hulpverleners onderling en met u en uw kind, en sluit de ondersteuning steeds 

beter aan bij uw wensen en behoeften.  

Hoeveel tijd kost een dialoogtafel u? 

Het voorbereidingsgesprek duurt ongeveer 1 uur en de dialoogtafel zelf 1,5 uur. Na de dialoogtafel is 

er nog een evaluatiegesprek over jullie ervaringen met de dialoogtafel. Dat gesprek duurt ook 1 uur. 

U ontvangt een vergoeding voor eventuele reiskosten. 

U weet nu hoe een dialoogtafel gesprek verloopt. We zijn erg benieuwd naar uw verhaal en ervaring. 

Hopelijk tot ziens bij een dialoogtafel! 

Nog vragen?  

Op de site www.awtjf.nl vindt u meer informatie over de dialoogtafels en contactinformatie.  

http://www.awtjf.nl/
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Toestemming Deelname Dialoogtafel (1d)2 
 

De ondergetekende 

naam: ………………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum: ……………………………………………………………………………............. 

adres: ..………………………………………………………………………….…………………….……. 

postcode: .……………………… woonplaats: ………………………………….………………… 

telefoonnummer: ……………………………………………………………………………........... 

emailadres: ……………………………………………………………………………..................... 

Verklaart akkoord te gaan met deelname aan de dialoogtafel en mijn medewerking hieraan te verlenen: 

- Ik ben over de dialoogtafel geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie goed gelezen.  

Ik heb goed over deelname aan de dialoogtafel en mijn rol daarin kunnen nadenken.  

- Ik vind het goed dat informatie over de kenmerken van de ontvangen hulp (welke hulpverlening, 

wanneer en waarvoor) hiervoor wordt gebruikt (zie apart toestemmingsformulier) 

- Ik verklaar de informatie die ik tijdens de dialoogtafel heb verkregen niet met anderen te delen. 

- Ik begrijp dat het voor het slagen van de dialoogtafel belangrijk is dat er een open en veilige sfeer 

is, waarin het gesprek kan plaatsvinden. 

- Alle gegevens van deze dialoogtafelbijeenkomst worden door de organisator van de dialoogtafel 

vertrouwelijk verwerkt zodanig dat mijn anonimiteit volledig gegarandeerd is.  

 
Handtekening jeugdige Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 
(indien 12 jaar of ouder) (ook indien jeugdige jonger is dan 16 jaar) 
 

…………………………………… ………………………………………… 

…………………………………..  (datum)                    ………………………………...........  (plaats)  

                                                      
2 Dit toestemmingsformulier is bedoeld voor de volgende groepen: 
Jeugdige vanaf 16 jaar; Jeugdige tot 16 jaar (dan ook ondertekening door gezaghebbende); biologische 
ouder(s); in het geval van een scheiding, de gezaghebbende ouder(s); pleegouder(s); gezinsvoogd(en); andere 
gezaghebbenden over de jeugdige;  vertrouwenspersoon die de jeugdige en ouder(s) bijstaat. 
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Toestemming Opvragen en Verstrekken Zorggegevens (1e) 
 

---------------- PAGINA 1   -------------------- 

Om de zorg voor jeugd te evalueren en verbeteren, worden jeugdigen, ouders, eventuele 

belangenbehartigers en de betrokken professionals uitgenodigd voor een bijeenkomst, de 

zogenaamde dialoogtafel. Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt een chronologisch verslag 

opgesteld over de kenmerken van de hulpverlening en ondersteuning aan de jeugdige/ouder (in 

volgorde van tijd). Dit verslag wordt anoniem gemaakt en tijdens de dialoogtafel uitgedeeld, gelezen 

en besproken door de deelnemers. Het verslag vormt de basis van de evaluatie van de geleverde 

ondersteuning en voor het formuleren van mogelijke verbeterpunten. Na de bijeenkomst wordt het 

uitgedeelde verslag ingenomen en vernietigd. Het anonieme digitale chronologisch verslag maakt 

onderdeel uit van de gegevens t.b.v. de dialoogtafel en zal vertrouwelijk behandeld worden. Na de 

wettelijke bewaartermijn wordt ook dit anonieme digitale chronologisch verslag vernietigd. Om het 

chronologisch verslag te kunnen opstellen, is het belangrijk om informatie te kunnen opvragen bij de 

betrokken hulpverlener en zo nodig bij instanties, die betrokken zijn (geweest) bij het 

hulpverleningstraject. Met deze toestemmingsverklaring wordt hiervoor toestemming gegeven. 

 

De ondergetekende(n) 

naam/namen: ……………………………………………………………………………………………. 

geboortedatum/data: ……………………………………………………………………………..... 

adres: ..………………………………………………………………………….…………………….……… 

postcode: .……………………… woonplaats: ………………………………….…………………. 

verklaart/verklaren geen bezwaar te hebben tegen het verstrekken van informatie met betrekking 

tot het zorgtraject in geschreven, als wel in gesproken woord, over: 

 haar/hemzelf* of 

 zijn/haar*    zoon/dochter/pupil* 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

naam: ………………………………..……………………………………………………………………… 

geboortedatum: …………………….....……………………………………………………………… 

 

 

---------------- GA VERDER OP DE TWEEDE PAGINA VAN DIT FORMULIER -------------------- 
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 ---------------- PAGINA 2   -------------------- 

 

en verleent/verlenen toestemming aan: 

naam instantie: ………………………………………………………………...................................... 

naam instantie: ………………………………………………………………...................................... 

naam instantie: ………………………………………………………………...................................... 

naam instantie: ………………………………………………………………...................................... 

naam instantie: ………………………………………………………………...................................... 

naam instantie: ………………………………………………………………...................................... 

Voor het verstrekken van bovengenoemde informatie aan 

[Naam instelling die de dialoogtafel organiseert] 

In het kader van de voorbereiding van de dialoogtafel. 

 

Voor meer informatie over de dialoogtafelmethodiek zie www.awtjf.nl  

 

 

 

Handtekening jeugdige     Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

(indien 12 jaar of ouder)    (ook indien jeugdige jonger is dan 16 jaar) 

 

…………………………………………  …………………………………………….. 

 

 

………………………………………… (datum)  ………………………………................ (plaats)  

 

Dit formulier wordt opgenomen in het dossier van de jeugdige bij betrokken instanties. 
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Bijlagen stap 2. 

Verzamelen informatie en ordering in 

Chronologisch Verslag (CV) 
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Formulier Chronologisch Verslag (2a) 
Feitelijke hulp en ondersteuning 

 

Casusnummer:  

Datum aanmelding voor dialoogtafel:  

Aanmelding door: 
(functie en organisatie) 

 

Betrokken wijk-/gebiedsteam:  

Geslacht:  

Geboortejaar jeugdige:  

Culturele achtergrond:  

Land van herkomst:  

Gezinssamenstelling:  

Woonsituatie (thuis of instelling e.d.)  

Opleidingsniveau ouder(s): WO/ HBO/ MBO / VO / LBO of lager 

Dagbesteding ouder(s):  

Dagbesteding jeugdige(n):  

Datum start laatste hulpverleningstraject:  

Datum einde laatste hulpverleningstraject:  

Belangrijke achtergrondinformatie (alleen in relatie tot het te bespreken hulpverleningsproces): 

 

Schets voorgeschiedenis: 

 

Integraal gezinsplan aanwezig:  ☐  Ja 

☐  Nee 

☐  Onbekend 
Is er sprake van een lichamelijke en/of 

psychische en/of verstandelijke beperking:  

☐  Ja 

☐  Nee   

☐  Onbekend 
Zo ja, namelijk:  
Bij jeugdige en/of ouder: 

Ondersteuningsvraag/probleemomschrijving volgens plan van aanpak: 
Beschrijving relevante (ondersteunings-/probleem-)gebieden: 

 Emotionele ontwikkeling: 

 Gedrag: 

 Sociaal (relatie/ contact met familie, vrienden, etc.): 

 Lichamelijk: 

 Opvoeding: 

 Zelfredzaamheid: 

 Participatie (school, werk, vrije tijd): 

 Samenwerking met professional(s): 

 Andere, nl.: 
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Eigen kracht en positieve/sterke punten: 

Wie zijn er bij het gezin betrokken:  

sociaal netwerk/familie (rol/connectie en evt. leeftijden) 

Wat is er tot nu toe gerealiseerd? 

Moment en reden beëindiging traject  
(indien van toepassing) 

☐  Regulier afgerond 

☐  Zorg voortijdig afgebroken 

☐ Door cliënt eenzijdig afgebroken, voortijdig en niet in 

overleg met de verwijzer en/of de zorgaanbieder 

☐ Door de zorgaanbieder voortijdig afgebroken 

☐ Door de verwijzer voortijdig afgebroken 

☐  Overige redenen voor beëindiging 

☐  Traject loopt nog 

Doelrealisatie van de hulp  

- Mate waarin jeugdige/ouder(s) zonder hulp 

verder kan (is eigen regie versterkt/ 

zelfredzaamheid verhoogd/ autonomie 

versterkt?) 

 

- Mate waarin er na beëindiging geen nieuwe 

start jeugdhulp plaatsvindt 
 

- Mate waarin problemen/ opvoedingsbelasting/ 

opvoedingsonzekerheid of 

handelingsverlegenheid verminderd zijn 

 

- Minder schooluitval/ verhoogde participatie 

(onderwijs/arbeid) 
 

- Mate waarin overeengekomen doelen op 

verschillende domeinen (tijdens de 

behandeling) gerealiseerd zijn 

 

Mate van regie-voering door 

jeugdige/ouder(s) tijdens traject 

 

Mate van ontvangen sociale steun tijdens 

traject OF Mate van betrokkenheid van het 

sociale netwerk bij het traject 

 

Mate van tevredenheid jeugdige/ ouder(s) 

over het nut en effect van de jeugdhulp  
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HULPGESCHIEDENIS: welke hulp heeft de jeugdige en het gezin tot nu toe gekregen? (2b) 

Korte omschrijving geschiedenis hulpverlenings- en ondersteuningsactiviteiten aan de hand van onderstaande vragen: 

 Wat is er gebeurd in het leven van de jeugdige?  

 Welke (professionele) ondersteuning is daarbij ingezet?  

1 Beschrijf de interventie of ondersteuning die de jeugdige, de ouders of het gezin hebben gekregen 
2 Beschrijf de soort instelling en de professional. Het kan ook gaan om ondersteuning uit het eigen netwerk 
3 Bijvoorbeeld in termen van behaalde doelen (verbetering van functioneren, verminderen van klachten) en tevredenheid 
 
  

Aanleiding 
(gebeurtenis) en/of 
hulpvraag 

Welke professionele 
ondersteuning is 
ingezet?1 
 

Startdatum Einddatum Door wie?2 
 

Wie was de 
verwijzer?  
 

Wat was de 
uitkomst van 
de hulp?3  

Is hier sprake van 
succesfactor OF 
belemmerende 
factor?  
 
Zo ja, welke? 
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WAT IS ER TOT NU TOE GEDAAN IN DE ZORG VOOR DE JEUGDIGE? 

Korte omschrijving geschiedenis hulpverlenings- en ondersteuningsactiviteiten 

LEGENDA 

• A: aanleiding (verwijzer) 
• I: ingezette interventie: wat is er gedaan aan hulp (door wie) 
• U: uitkomst(en) ingezette hulp 

Periode 

A: … 

(…) 

I: …. 

(…) 

U: …. 

Periode 

A:…. 

(…) 

I: …  

(...)  

U: …. 

Periode 

A:….  

(…) 

I: ….  

(...)  

U: …. 

Periode 

A:….  

(...) 

I: ….  

(...)  

U: ….. 

Periode 

A: ….  

(...) 

I: …..  

(...)  

U: ….. 

Periode 

A: …..  

(...) 

I: ……  

(...)  

U: ….. 

Periode 

A: ……  

(...) 

 

I: ……  

(...)  

U: ….. 

Periode 

A: …..  

(...) 

 

I: ……  

(...)  

U: ….. 
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Overzicht betrokken hulpverleners bij casus (2c) 

Periode Instelling Naam hulpverlener Functie  Email Telefoon Uitnodiging 
verzonden 

Reactie 
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Bijlagen stap 3. 

Voorbereidend gesprek met de jeugdige/ 

ouder[s] 
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Format uitnodigingsbrief jeugdige en ouder(s) (3a) 

 

Betreft: Dialoogtafel 

 

Geachte [naam ouders en jeugdige] 

U heeft aangegeven dat u wilt meewerken aan een dialoogtafel. In een dialoogtafel gaat u samen 
met betrokken hulpverleners – en als het kan ook met uw zoon of dochter3 - in gesprek over de hulp 
die uw kind en/of u hebben ontvangen. We zijn blij dat u mee wilt doen! 

We willen graag met u en uw zoon of dochter de dialoogtafel voorbereiden. Daarvoor is deze 
uitnodiging. We nodigen u daarom uit  op …...[datum], van [tijd] tot [tijd] op [locatie]. U spreekt dan 
met [naam organisator]  …. van ……  [naam instantie]. Als u het prettig vindt, kunt u ook een 
vertrouwenspersoon meenemen naar dit gesprek.  

Tijdens het voorbereidend gesprek leggen we uit hoe een dialoogtafel in zijn werk gaat, we 

beantwoorden uw vragen over de dialoogtafel en we kijken samen naar een verslag van het 

hulpverleningstraject, oftewel wie heeft wanneer welke hulp geboden en wat was het resultaat van 

deze hulp. We kunnen dan kijken of alles goed is opgeschreven en of er nog dingen ontbreken. We 

bespreken ook of u zelf bij de dialoogtafel aanwezig kunt en wilt zijn of dat u uw inbreng op een 

andere wijze wilt geven. Ook vragen wij welk belangrijkste bespreekpunt u graag wilt bespreken 

tijdens de dialoogtafel. In overleg met u en de betrokken hulpverleners bepalen we wanneer de 

dialoogtafel wordt gehouden.  

Aan het begin van de dialoogtafel, leggen we nog een keer kort uit welke stappen we volgen en hoe 

we met elkaar omgaan. Daarna bespreken we met elkaar hoe het hulptraject is gegaan en welke 

dingen daarbij positief of juist belemmerend waren. De dialoogtafel duurt in totaal 1,5 uur.  

We willen ook graag weten hoe u het vond om mee te doen aan de dialoogtafel. Met deze feedback 

kunnen we de dialoogtafel gesprekken nog verder verbeteren. Voor deze nabespreking maken wij op 

een later tijdstip een afspraak.  

Op de site www.awtjf.nl vindt u meer informatie over de dialoogtafelmethodiek. 

Voor het voorbereidend gesprek, de dialoogtafel en de nabespreking kunt u een 

reiskostenvergoeding aanvragen. Geeft u dat a.u.b. aan in het voorbereidend gesprek. 

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen, neem dan gerust contact op met …. [naam 

contactpersoon] op …. [email; telefoonnummer]. 

Met vriendelijke groet, 

 

[Naam contactpersoon] 

[Functie contactpersoon] 

                                                      
3 Het kan ook gaan over uw pleegzoon of pleegdochter of over een jongere die op een andere manier aan uw zorg is 
toevertrouwd.  

http://www.awtjf.nl/
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Format voorbereidend gesprek met jeugdige en ouder(s) (3b)  
Informatie voor de jeugdige en ouder(s)  

 

(eventueel in aanwezigheid vertrouwenspersoon) 

1. Kennismaking en toelichting doel van het voorbereidend gesprek 

 

2. Toelichting op dialoogtafelmethodiek aan de hand van animatiefilmpjes 

 

3. Wat zijn jullie verwachtingen van de dialoogtafel? En waarom doen jullie aan de dialoogtafel 

mee? 

 

4. Doornemen van het chronologisch verslag, dat is opgesteld op basis van informatie uit het 

dossier en aanvullen waar nodig 

 

5. Bespreken uitkomsten zorgtraject: 

a. In hoeverre zijn jullie tevreden over het nut en effect van de ontvangen hulp? 

b. In hoeverre hebben jullie het gevoel zeggenschap te hebben (gehad) tijdens het traject? 

Voelen jullie je gehoord door de betrokken hulpverleners? 

c. Wat heeft het traject je kind en jou als ouder(s) opgeleverd? Zijn de gestelde doelen 

behaald? 

 Is jullie eigen regie versterkt / zelfredzaamheid verhoogd / autonomie versterkt? 

 Zijn jullie problemen / opvoedingsbelasting / opvoedingsonzekerheid of 

handelingsverlegenheid verminderd?  

 Is er sprake van minder schooluitval/ verhoogde participatie (onderwijs/arbeid)? 

Indien van toepassing (niet voor lopende trajecten): 

 Kunnen jullie zonder hulp (van bijvoorbeeld het wijkteam) verder? 

 Is er na beëindiging geen nieuw traject specialistische binnen de jeugdhulp 

opgestart? 

 Wat is de reden voor beëindiging van het traject (indien van toepassing) 

d.  In hoeverre hebben jullie steun ontvangen vanuit jullie eigen omgeving?  

 

6. Wat is voor jullie het belangrijkste bespreekpunt voor de dialoogtafel?  

 

7. Wie willen jullie uitnodigen voor de dialoogtafel (netwerk, hulpverleners)?  

 

8. Willen jullie zelf wel of niet aanwezig zijn bij de dialoogtafelbijeenkomst? 

a. Als jullie niet aanwezig willen zijn, hoe kunnen we dan jullie inbreng vormgeven?  

We vinden het belangrijk dat jullie gehoord worden tijdens de dialoogtafel 

(bijvoorbeeld door het schrijven van een brief). 

 

9. Willen jullie een terugkoppeling van de uitkomsten van de dialoogtafel ontvangen? 

 

10. Na de dialoogtafelbijeenkomst willen we nog graag een evaluatiegesprek houden om van 

jullie te horen hoe jullie de dialoogtafel hebben ervaren en wat wij hieraan nog kunnen 

verbeteren.  
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Format voorbereidend gesprek met jeugdige en ouder(s) (3c) 
Leidraad voor de gespreksleider  

(Eventueel in aanwezigheid vertrouwenspersoon van jeugdige en/of ouders) 

  

1. Kennismaking en toelichting doel voorbereidend gesprek 

 

2. Toelichting op de dialoogtafelmethodiek door middel van animatiefilmpjes. 

 

3. Verwachtingen jeugdige en ouder van de dialoogtafel en motivatie voor deelname? 

a. Heeft verwerking van het verloop van de zorg plaatsgevonden? 

b. Is er acceptatie van de huidige situatie of is er sprake van schuld toewijzen en verwijten 

of onverwerkte trauma’s? 

 

4. Doornemen en aanvullen chronologisch verslag m.b.t. zorgtraject 

 

5. Bespreking uitkomsten zorgtraject 

a. In hoeverre zijn jeugdige en ouder(s) tevreden over het nut en effect van de ontvangen 

jeugdhulp? 

b. In hoeverre hebben jeugdige en ouder(s) het gevoel de regie te hebben (gehad) tijdens 

het traject? 

c. Wat heeft het traject jeugdige en ouder(s) opgeleverd? Zijn de gestelde doelen behaald? 

 Is eigen regie versterkt / zelfredzaamheid verhoogd / autonomie versterkt? 

 Zijn problemen / opvoedingsbelasting / opvoedingsonzekerheid of 

handelingsverlegenheid verminderd?  

 Is er sprake van minder schooluitval/ verhoogde participatie (onderwijs/arbeid)? 

Indien van toepassing (niet voor lopende trajecten): 

 Kan jeugdige/ouder(s) zonder hulp (van bijvoorbeeld het wijkteam) verder?  

 Is na beëindiging geen nieuw traject binnen de (specialistische) jeugdhulp opgestart? 

 Wat is de reden voor beëindiging van het traject (indien van toepassing) 

d. In hoeverre heeft jeugdige en ouder(s) sociale steun vanuit de eigen omgeving 

ontvangen tijdens traject?  

 

6. Belangrijkste bespreekpunt voor dialoogtafel vanuit perspectief jeugdige en ouders.  

 

7. Wie willen jeugdige en ouder(s) dat uitgenodigd worden voor dialoogtafel (netwerk, 

professionals)? 

 

8. Willen jeugdige en ouder(s) wel of niet aanwezig zijn bij de dialoogtafelbijeenkomst? 

a. Als niet aanwezig, hoe dan inbreng vormgeven, zodat hun inbreng wel gehoord wordt 

tijdens de dialoogtafel? 

 

9. Hoe willen de jeugdige en de ouders de resultaten teruggekoppeld krijgen?  

 

10. Evaluatiegesprek na de dialoogtafelbijeenkomst  

  



 

              HANDLEIDING DIALOOGTAFEL METHODIEK – light versie oktober 2019 

45 

Achtergrond 

Beslisboom Cliëntparticipatie (3d) 
 

Dialoogtafel: met jeugdige en ouder(s) erbij? 

Het betrekken van jeugdige en ouder(s) bij reflectie- en evaluatiemomenten in de zorg (zoals een 

dialoogtafel), is in het kader van de transformatie meer een voorwaarde dan een mogelijkheid 

geworden (Kwakernaak, Deuten, van Biene, Vos & Hamdi, 2016). Het uitgangspunt is daarom een 

gezamenlijk gesprek, in dit geval een dialoogtafelbijeenkomst, met de jeugdige en ouder(s) erbij. 

Hoewel dit het uitgangspunt is, begint de autonomie en eigen regie in de hulp en ondersteuning bij 

het neerleggen van de keuze bij jeugdige en ouder(s) of ze wel of niet willen deelnemen aan de 

dialoogtafel. Het is daarom vooral aan de jeugdige/ouder(s) om te beslissen of deelname aan de 

dialoogtafel (op welke manier dan ook) waardevol voor hen is.  

Het is van belang om de jeugdige en de ouder(s) vooraf zorgvuldig informeren over de dialoogtafel: 

het doel van de bijeenkomst, de deelnemers, hoe werkt een dialoogtafel in de praktijk en de rol die 

jeugdige en ouder(s) daarin hebben. De autonomie van de jeugdige en ouder(s), en dus een eventueel 

besluit van jeugdige en ouder(s) om niet deel te nemen aan de dialoogtafel wordt vanzelfsprekend 

gerespecteerd. Meedoen (op verschillende manieren) mag en kan altijd, het moet nooit. 

We willen (voor zover mogelijk) voorkomen dat een dialoogtafel de jeugdige en ouder(s) negatief 

beïnvloedt, bijvoorbeeld omdat: 

• Jeugdige en ouder(s) net een moeilijke periode doormaken of doorgemaakt hebben ten tijde 

van de dialoogtafel 

• Een ‘herbeleving’ van de traumatische ervaringen of de situatie te belastend is voor jeugdige 

en/of ouder(s) 

• De (vertrouwens)relatie tussen jeugdige en ouder(s) en de betrokken professional(s) te fragiel 

is 

Zelfs als de jeugdige/ouders aan de dialoogtafel willen deelnemen, moet de situatie altijd goed 

ingeschat worden om samen een goede afweging te kunnen maken m.b.t. de samenstelling van de 

deelnemers aan de dialoogtafel. Een dialoogtafel met de jeugdige en ouder(s) erbij is mogelijk 

wanneer: 

• De jeugdige en ouder(s) in staat zijn (qua leeftijd, ontwikkeling, problematiek) aan de 

dialoogtafel deel te nemen; 

• Het belang van een open dialoog over de ervaren hulpverlening en de eventuele 

verbeteringen opweegt tegen de spanning en/of het ongemak dat dit met zich mee kan 

brengen.  

Soms zijn jeugdige en ouder(s) niet in staat om aan de dialoogtafel deel te nemen. Bijvoorbeeld 

omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of omdat er sprake is van een ernstige 

stoornis, zoals een autisme spectrum stoornis, actieve psychose, ernstige depressie en/of 

onvoldoende intellectuele vermogens. Ook wanneer jeugdige en ouder(s) gezien hun leeftijd, 

ontwikkeling en problematiek deel kunnen nemen aan de dialoogtafel, zijn er situaties denkbaar 

waarin het beter kan zijn om de jeugdige en ouder(s) op een alternatieve manier te betrekken. 

Voorbeelden hiervan zijn: ze ervaren stress of ze hebben een gevoel dat ze hun ervaringen (nog) niet 

kunnen bespreken in het bijzijn van anderen, of ze geven aan zich daar niet prettig of veilig bij te 

voelen. In deze situaties wordt in overleg met jeugdige en ouder(s) besloten dat ze op een andere 
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manier hun inbreng geven (bijv. door vooraf ervaringen ‘op papier’ te zetten en achteraf te reageren 

op de conclusies en aanbevelingen uit de dialoogtafel).  

Hieronder is een schematisch hulpmiddel opgenomen dat gebruikt wordt bij de afweging of de 

jeugdige/ouder(s) aan de dialoogtafel mee zou kunnen doen of niet.  

 

FIGUUR 2  

Jeugdige en ouder(s): apart of erbij? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan ervan uit dat alle jeugdigen vanaf 12 jaar in staat zullen zijn om input te leveren voor de 

dialoogtafel. Wanneer de jeugdige jonger is dan 12 jaar, beslissen de ouders(s) samen met de 

betrokken professional of de jeugdige ook betrokken wordt. Als de jeugdige niet betrokken kan 

worden, kunnen de ouder(s) een inschatting geven van de ervaringen van de jeugdige. 

Jeugdige en/of ouders willen 
aan de dialoogtafel 

deelnemen

Jeugdige/ouder(s) apart spreken en 
Samen beslissen of de jeugdige/Ouder(s) op 
een andere manier hun inbreng willen en 
kunnen geven (bijv. door vooraf ervaringen 
op papier te zetten en achteraf te reageren 
op de resultaten)

NEE

ERBIJ

Overwegingen kunnen zijn: 

Jeugdige/ouder(s) zijn niet in staat (qua 
leeftijd, ontwikkeling of problematiek) om aan 
de dialoogtafel mee te doen

Jeugdige/ouder(s) voelen zich niet vrij om hun 
ervaringen en meningen over de geleverde 
zorg (wat ze goed/niet goed vonden) te delen 
met betrokken professionals

Een ‘herbeleving’ van een moeilijke periode 
zou te belastend zijn

De dialoog tussen jeugdige/ouder(s) en 
professionals zal conflicten  oproepem

Bepaalde onderwerpen kunnen niet open 
besproken worden als de andere partijen erbij 
zijn.

Overwegingen kunnen zijn: 

Jeugdige/ouder(s) zijn in staat (qua leeftijd, 
ontwikkeling of problematiek) om aan de 
dialoogtafel mee te doen

Jeugdge/ouder(s) voelen zich  vrij om te 
vertellen over  ervaringen  over de geleverde 
zorg en kunnen deze op een adequate manier 
bespreken met de betrokken professionals

Jeugdige/ouder(s) zien deelname aan de 
dialoogtafel als waardevol

Jeugdige/ouder(s) kunnen de ‘herbeleving’ 
van een moeilijke periode aan

De verwachting is dat de dialoog tussen 
jeugige/ouder(s) en professionals veilig en 
constructief zal verlopen.

Situatie inschatten

JA

APART



 

              HANDLEIDING DIALOOGTAFEL METHODIEK – light versie oktober 2019 

47 

Natuurlijk kunnen ook professionals hun bedenkingen hebben bij de aanwezigheid van de 

jeugdige/ouder(s) tijdens de dialoogtafel, bijvoorbeeld in het geval van een verstoorde relatie tussen 

hulpverlener en jeugdige/ouders, aangifte door de jeugdige/ouders, het inschakelen van een advocaat 

of stichting door jeugdige/ouders, geuite bedreiging naar de professional door jeugdige/ouder of het 

stalken van de professional door jeugdige/ouder. In dat geval is de veiligheid van de professional niet 

gegarandeerd en is de verwachting dat de dialoog tussen jeugdige/ouders en professionals 

conflictueus zal verlopen. Dit is een contra-indicatie voor aanwezigheid van de jeugdige/ouders bij de 

dialoogtafel.  

Als de veiligheid van de cliënt en/of de professionals en andere betrokkenen bij de dialoogtafel niet 

kan worden gegarandeerd, kan de dialoogtafel niet in aanwezigheid van de jeugdige/ouders 

plaatsvinden. 
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Voorlichtingsfilmpjes (3e) 

 

Animatiefilmpje: wat is een dialoogtafel? 

Het animatiefilmpje toont op een visuele manier wat het dialoogtafelgesprek inhoudt en wat het kan 

opleveren voor de deelnemende gezinnen. Klik hier voor het filmpje. 

Filmpje over de ervaringen van de deelnemers 

Klik hier voor een filmpje waarin een jongere, een cliëntenvertegenwoordiger, een professional en 

een dialoogtafelvoorzitter hun ervaringen met de dialoogtafel delen. 

Voorlichting voor professionals  

Klik hier om de voorlichting over de dialoogtafel voor professionals te bekijken. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HoDpeGXt9gY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=18RVE6rLsZM&feature=youtu.be
https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2017/05/Uitgebreide-voorlichting-dialoogtafelmethodiek.pdf
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Bijlagen stap 4. 

Uitnodiging professionals 
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Uitnodiging dialoogtafel voor professionals (4a) 

 
Betreft: Dialoogtafel  
 
Geachte …., Beste …., 

Wij hebben begrepen dat u betrokken bent (geweest) bij het hulpverleningstraject van …. [naam 

cliënt], geboren op … [geboortedatum]. Rondom dit hulpverleningstraject wordt een dialoogtafel 

gehouden op initiatief van … [naam professional/instelling, die cliënt heeft aangemeld]. In een 

dialoogtafel gaan de jeugdige en/of zijn of haar ouders en de betrokken hulpverleners met elkaar in 

gesprek over hun ervaringen met de aan de jeugdige of het gezin geboden hulp of ondersteuning. De 

dialoogtafel is bedoeld om te leren van deze ervaringen. 

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor en informeren over deze dialoogtafel. Voor de precieze 

datum en tijd nemen we nog contact met u op. 

De dialoogtafel bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen.  

Onderdeel 1: Voorlichting       (30 minuten) 

 Dialoogtafelmethodiek: wat en hoe? 

 Communicatie tijdens dialoogtafel 

Onderdeel 2: Dialoogtafel 

 Bespreking aangemelde casus (75 minuten) 

 Evaluatie/nabespreking   (15 minuten)  

 

Om de dialoogtafel zo effectief mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om uw dossier van de cliënt 

van tevoren door te nemen en uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dialoogtafel bijeenkomst één 

bespreekpunt aan te leveren per e-mail [……], dat wat u betreft een beslissende rol (positief of 

negatief) heeft gespeeld in het hulpverleningstraject van de jeugdige en ouder(s). Leest u voor meer 

uitleg ook bijgevoegde informatie over de dialoogtafelmethodiek. De vaste methodiek, een goede 

voorbereiding door alle deelnemers en de aanwezigheid van een onafhankelijke voorzitter, moeten 

ervoor zorgen dat alle deelnemers zich veilig voelen tijdens de bijeenkomst.  

[Indien van toepassing: Voor deelname aan de dialoogtafel is accreditatie aangevraagd voor SKJ-

geregistreerde professionals.] 

Met vriendelijke groet, 

 

[Naam contactpersoon] 

[Functie contactpersoon] 
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Informatie over de dialoogtafel (4b) 
Informatie voor professionals 

Door middel van zogenaamde dialoogtafels worden jeugdige (zo mogelijk), ouder en betrokken 

hulpverleners bij elkaar gebracht om gezamenlijk de ontvangen hulp te evalueren. Door écht met 

elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren, kan de hulp concreet verbeteren. Jeugdigen en 

gezinsleden die zorg (hebben) ontvangen, bij hun zorg betrokken welzijns- en 

jeugdhulpprofessionals, leerkrachten en/of vrijwilligers zitten vanuit hun eigen rol aan één tafel en 

voeren een gestructureerd gesprek over hun eigen ervaringen met de verleende zorg. Hierbij gaat de 

aandacht vooral naar factoren die de hulpverlening bevorderen dan wel belemmeren. Alle 

betrokkenen krijgen zo inzicht in patronen in uitkomsten, bepalende succesfactoren en knelpunten in 

de ondersteuning, dilemma’s, mogelijke oplossingen en verbeteracties. Versterking van eigen kracht 

van gezinnen en hun sociale netwerk, maar ook het bevorderen van leer- en reflectie vermogen van 

professionals zijn belangrijke elementen van de dialoogtafelmethodiek. 

De gebundelde kennis uit de dialoogtafels kan vertaald worden naar bruikbare kennisproducten ter 

ondersteuning van jeugdigen en ouders, gemeenten en praktijkorganisaties bij de transformatie. 

Door het delen van inzichten in dialoog met elkaar en samen te leren, kan de samenwerking tussen 

de organisaties rondom en met de jeugdige en ouders verbeteren. Voor meer informatie over de 

dialoogtafelmethodiek, zie www.awtjf.nl  

Hoe werkt een dialoogtafel-bijeenkomst in de praktijk? 

De ……. [naam organisatie] zorgt voor de voorbereiding en organisatie van de 

dialoogtafelbijeenkomst. Het doel van de dialoogtafel is kwaliteitsverbetering. Om echt bij te dragen 

aan de verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening is een systematische aanpak en een veilige 

gespreksomgeving nodig. De dialoogtafelmethodiek bestaat uit een cyclisch proces, met 

verschillende stappen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter: 

Voorafgaand aan de dialoogtafel (voorbereiding) 

1. Aanleveren van beschikbare gegevens over de geleverde ondersteuning, zoals welke hulp is 

door wie ingezet met welk resultaat (door professional/instelling) ; 

2. Ordening van gegevens rondom het hulpverleningstraject in een chronologisch verslag; 

3. Betrokkenen bij het hulpverleningstraject uitnodigen voor de dialoogtafel; 

4. Doornemen van cliëntdossier en formuleren belangrijkste bespreekpunt vanuit perspectief 

hulpverlener (door betreffende professional) 

Stappen 2 en 3 worden uitgevoerd door … [naam instantie / organisator dialoogtafel] in 

samenwerking met de betrokkenen. 

Dialoogtafel 

5. Voorlichting over de dialoogtafelmethodiek, inclusief de communicatie tijdens de 

dialoogtafel en de belangrijke afspraken voor een veilig dialoogtafelklimaat; 

6. Op basis van het chronologisch verslag worden de thema-specifieke uitkomst(en) van het 

hulpverleningstraject en de aanwezigheid van succes- en belemmerende factoren door de 

deelnemers in kaart gebracht. Tevens wordt beoordeeld of er mogelijk een verband bestaat 

tussen de besproken factoren en de uitkomst(en); 

7. Gezamenlijk worden thema-specifieke conclusies geformuleerd en deze worden daar waar 

mogelijk vertaald naar concrete aanbevelingen en verbeteracties; 

8. Voor iedere verbeteractie wordt afgesproken wie verantwoordelijk is voor de uitwerking; 

9. Evaluatie en nabespreking. 
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Na afloop van de dialoogtafel 

10. Afzonderlijke evaluatie en nabespreking met jeugdige/ouders en professionals;   

11. Na verloop van tijd worden de ingezette verbeteracties geëvalueerd. 

Veiligheid en belangrijke ‘huisregels’ 

Om de veiligheid te kunnen garanderen committeren alle deelnemers zich aan de onderstaande 

afspraken:  

 Alles wat tijdens de bijeenkomst besproken wordt, is vertrouwelijk en blijft binnen de muren 

van de zaal, óók als u een van de andere aanwezigen op een ander moment weer tegenkomt; 

 Iedere deelnemer is gelijkwaardig en is expert in haar of zijn eigen vakgebied, niet in die van 

de ander;  

 Deel je eigen ervaringen, bevraag en leer van de ander, maar oordeel niet; 

 Stel vragen als iets niet duidelijk is, maar vul geen dingen in voor de ander;  

 Luister goed naar elkaar en laat elkaar uitpraten. 
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Bijlagen stap 5. 

Voorbereiding dialoogtafel met voorzitter 

en cv opsteller 
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Agenda Voorbereiding Dialoogtafel met de voorzitter (5a) 

(Zie checklist dialoogtafel (8b) voor wat mee te nemen naar dit overleg) 

 

Deelnemers: voorzitter, organisator  

Doel voorbereiding dialoogtafel:  

- Bespreking input vanuit cliënt en professionals;  

- Vaststellen bespreekthema waaraan aandacht moet worden besteed tijdens de dialoogtafel;  

- Eerste inschatting maken van waar de succesfactoren en knelpunten in de casus zitten 

(belangrijkste 1-3 factor(en)). 

 

1. Opening en kennismaking 

 

2. Inleiding door organisator 

 

3. Leespauze chronologisch verslag 

 

4. Bespreken van door de professionals en jeugdige en ouder(s) aangeleverde bespreekpunten: 

- Selectie van belangrijkste overkoepelende thema op basis van input cliënt en hulpverleners 

 

5. Uitkomsten in relatie tot vastgestelde thema: 

- Doelrealisatie  

- Regie-voering 

- Uitval  

- Tevredenheid   

- Sociale steun 

 

6. Aanwezigheid succes- en belemmerende factoren op verschillende niveaus in relatie tot 

vastgestelde thema: 

- Factoren gerelateerd aan jeugdige/ouder(s) 

- Professional gerelateerde factoren 

- Relatie jeugdige/ouder(s) – professional 

- Samenwerking professionals onderling  

- Wijkteam gerelateerde factoren 

- Taak/behandeling/interventie gerelateerde factoren 

- Werkomgeving gerelateerde factoren 

- Management/beleid gerelateerde factoren 

 

7. Probleemanalyse  

- Is er een relatie tussen uitkomsten en factoren (en op welke niveaus)? 

 

8. Doorlopen agenda dialoogtafel:  

- Zijn er nog bijzonderheden? 
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Achtergrond 

Factoren die de uitkomsten van hulp kunnen beïnvloeden en 
richtvragen (5b) 
 
Er zijn verschillende factoren die de uitkomst van een hulpverleningstraject kunnen beïnvloeden. 

Deze factoren kunnen zich bevinden op het niveau van de cliënt, het niveau van de professional en 

in de alliantie tussen cliënt en professional.  De cliënt, in dit geval de jeugdige, zijn of haar ouders, 

het gezin, leven in een sociale context. Die context kan meebepalend zijn voor de uitkomsten van de 

hulp. Datzelfde geldt voor de professional. Deze werkt bij een organisatie en in een bredere 

beleidscontext. Deze factoren zijn ook van invloed op de hulp die wordt geboden. 

Beïnvloedende factoren kunnen onderverdeeld worden in bevorderende of belemmerende factoren. 

Bevorderende factoren – we noemen ze hier succesfactoren - zijn factoren, die bijdragen aan een 

positieve uitkomst van het hulpverleningsproces. Belemmerende factoren kunnen de uitkomst van 

het zorgverleningsproces negatief beïnvloeden of kunnen bijdragen aan een minder optimale 

uitkomst van de ondersteuning. Tijdens de dialoogtafel worden deze factoren geanalyseerd en de 

relatie van deze factoren met de uitkomst(en) zo mogelijk vastgesteld. 

Van een aantal factoren is uit onderzoek bekend dat ze de positief of juist negatief kunnen bijdragen. 

Daarvan geven we hieronder een overzicht. We beschrijven wat bekend is en geven voorbeelden van 

vragen die kunnen worden gesteld tijdens een dialoogtafel om te kijken of de betreffende factor een 

rol heeft gespeeld in het hulpverleningstraject van de jeugdige en zijn of haar ouders.  

Hieronder vind je een overzicht van de factoren zoals die in de literatuur beschreven worden.  

 

Tabel 2  
Overzicht tot nog toe beschreven factoren 

Niveau Factoren 

Client / Gezin Eigen kracht en participatie; belang en invloed van de sociale context op 
hulpverlening en uitkomst 

Professional Alliantie, bejegening; feedback en monitoring; integraal behandel- en 
gezinsplan; gezamenlijke besluitvorming; samenwerking 

Organisatie / 
context 
professional 

(Interdisciplinaire) samenwerking professionals; werkbelasting, werkdruk en 
caseload; beleid- privacy; kwaliteitsbeleid; ruimte voor maatwerk; 
deskundigheidsbevordering 

Interventie Effectiviteit; geschiktheid; beschikbaarheid; uitvoering 
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Figuur 3       Factoren die uitkomsten van hulp kunnen beïnvloeden  
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JEUGDIGE/OPVOEDER  

 

(a) Eigen kracht en cliëntparticipatie: rol van de cliënt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN4  

 In hoeverre zijn jeugdige en ouders bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de problematiek? 
 In hoeverre hebben jeugdige en/of ouders een actieve rol in de oplossing van de problematiek? 
 In hoeverre is er samen met jeugdige en ouders een plan gemaakt met concrete acties om zelf uit te voeren? 
 In hoeverre hebben jeugdige en ouders de ruimte gekregen om hun mogelijkheden en talenten in te zetten om ondersteuning voor zichzelf 

en anderen te organiseren en uit te voeren? 
 In hoeverre is samen met de jeugdige en ouders nagegaan of hun eigen oplossingen en mogelijkheden voldoende zijn om de beoogde 

doelen te bereiken? 

                                                      
4 Deze vragen zijn bedoeld als voorbeelden en kunnen de voorzitters (en de deelnemers) helpen tijdens de dialoogtafel elkaar te bevragen op dit thema 

Bij eigen kracht staat participatie, zelfredzaamheid en wat jeugdige en ouders wél kunnen centraal. De jeugdige en ouders houden hierbij zelf zo veel 

mogelijk de regie in eigen handen. Hierbij is het belangrijk, dat zij de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid op hun eigen manier in te zetten. 

Het versterken van de eigen kracht van jeugdige en ouders draagt niet alleen bij aan de oplossing van problemen die op dat moment spelen, maar 

ook aan hun oplossingsvaardigheden in de toekomst. Daarom horen de wensen en verwachtingen van ouders en jeugdige leidend te zijn. Hún 

ervaringen, hún kijk op de problematiek en de oplossing ervan vormen het uitgangspunt voor de afwegingen die de professional maakt. Dit kan door 

jeugdige en ouders de ruimte te geven hun mogelijkheden en talenten in te zetten om ondersteuning voor zichzelf en anderen te organiseren en uit 

te voeren.  Zo worden de jeugdige en ouders die hulp nodig hebben ondersteund op basis van hun behoeften en draagkracht. Actieve deelname van 

jeugdige en ouders bevordert bovendien het effect van de hulpverlening. 

(Programma Aandacht voor iedereen. Kennisdossier 5: Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, de begrippen ontward 

(juli 2013); www.voordejeugd.nl stelselwijziging/cliëntparticipatie; Eigen Kracht Centrale, handreiking transitie). 

http://www.voordejeugd.nl/
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JEUGDIGE/OPVOEDER – context  

(a) Belang en invloed van sociale context op hulpverlening en uitkomst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN  

 Welke actoren in de sociale omgeving van de jeugdige en ouders zijn betrokken bij het probleem of ondersteuningsvraag? 
 Zijn de mogelijkheden in het sociaal netwerk om ondersteuning te bieden verkend? 
 Zijn er bij de jeugdige en ouders ook belemmeringen om hun netwerk te betrekken?  
 Welke bronnen bij de jeugdige en ouders en hun omgeving zijn er die kunnen helpen bij de ondersteuningsvraag of het oplossen van de 

problemen? 
 Is samen met de jeugdige en ouders nagegaan of hun eigen oplossingen en mogelijkheden in het netwerk voldoende zijn om de 

beoogde doelen te bereiken? 

 Indien dit het geval is, is er dan samen met jeugdige en ouders een plan gemaakt met concrete acties om het netwerk te mobiliseren? 

 Is het sociale netwerk van de jeugdige en ouders betrokken bij de planvorming en de uitvoering van interventies? 
 Bij welke interventies is het sociaal netwerk gemobiliseerd? 

 

  

Het verzorgen en opvoeden van jeugdigen gebeurt niet in een vacuüm. Factoren in het gezin en de omgeving hebben een belangrijke invloed op het 

functioneren van de jeugdige en ouders. Gezins- en omgevingsfactoren kunnen zowel een stabiliserende als een destabiliserende functie hebben als 

het gaat om de balans tussen de opvoedingscapaciteiten van de ouders en ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige. Het sociale netwerk van een 

jeugdige en ouders kan bestaan uit familie, vrienden, buren, kennissen, leerkrachten, collega’s (vrijwilligers)werk, huisarts of consultatiebureau, 

(sport)vereniging en geloofsgemeenschap. Een betrokken en actief sociaal netwerk kan jeugdigen en ouders beschermen, wanneer er veel problemen 

of belemmerende factoren zijn. Dit kan een stabiliserende functie hebben. Jeugdigen en ouders kunnen meer aan, als er mensen zijn die hen praktisch 

en emotioneel ondersteunen. In sommige situaties kan de aanwezigheid van een goed sociaal netwerk professionele hulp (deels) vervangen, doordat 

het netwerk een deel van het ondersteuningsplan kan uitvoeren. Bovendien kan het sociale netwerk helpen de bereikte resultaten vast te houden. Het 

sociale netwerk van jeugdige en ouders blijft, waar ondersteuning van professionals ophoudt. Voor blijvend succes is het dan ook nodig dat de 

jeugdige en ouders een beroep kunnen doen op een sociaal netwerk van familie en vrienden (Bartelink, 2013a; Hoek, 2013). 
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PROFESSIONAL  

(a) Algemeen werkzame factoren 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN  

 Maakt de professional gebruik van een planmatige of methodisch aanpak? Zo ja, welke? Bijvoorbeeld is er een duidelijke fasering in het 
proces aangebracht (vraaganalyse – bepalen doelen – keuze van interventies – evaluatie momenten – afsluiten)?  
Was voor de professional en de cliënt steeds duidelijk in welke fase zij zich bevonden tijdens het traject? 

 Maakt de hulpverlener gebruik van instrumenten (bijv. vragenlijst of scoringslijst) om de resultaten voor- tijdens en na de behandeling te 
meten? Welke instrumenten worden gebruikt en hoe is hiervoor gekozen? Deelt hij of zij de resultaten met de cliënt en zo ja, op welke 
manier?  

  

Het toepassen van werkzame interventies of technieken kan de effectiviteit van behandeling vergroten, maar daarnaast zijn er ook algemeen 

werkzame factoren bekend die een positieve invloed kunnen hebben op de behandelresultaten. Algemeen (non-specifiek) werkzame factoren in een 

interventie betreffen de ingrediënten van de hulp die tot het resultaat bijdragen ongeacht de soort behandeling en doelgroep. Dergelijke factoren 

hebben over het algemeen een vrij sterk effect (zie o.a. van Yperen & van der Steege, 2010; van Yperen & Metselaar, 2016).  

 Planmatig en doelgericht werken (PDCA-cyclus) 

 Gebruik van regelmatige feedback en evaluatie 
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(b) Interventies 

 

 

 

 

 

 

  

VRAGEN 

 Welke interventies zijn ingezet? Met welk doel? Is het resultaat van de interventie vastgelegd? 
 In hoeverre is de ingezette interventie beschreven (bijv. in een handleiding of stappenplan)? Is de hulpverlener bekend met de 

verschillende niveaus van bewijskracht (Effectiviteitsladder, NJI/SEJN)? En met de mate van effectiviteit van deze interventie? 
 Hoe is de keuze voor de interventie tot stand gekomen?  
 Hoe heeft de hulpverlener de interventie uitgevoerd? Volgens de handleiding? Naar eigen inzicht? Waarom? 
 Is er sprake van nazorg, follow-up en monitoring van de resultaten? 

 

  

Naast algemeen werkzame factoren zoals een prettige relatie met de hulpverlener (zie ALLIANTIE), kan ook het gebruik van goed onderbouwde en/of 

onderzochte interventies / methodieken het resultaat van behandeling of begeleiding positief beïnvloeden. Een goede structurering van de interventie 

(duidelijke doelstelling, planning en fasering), een goede aansluiting van de interventie bij het probleem en de hulpvraag en uitvoering van de 

interventie zoals deze uitgevoerd hoort te worden is hierbij van belang.  

Andere thema’s die hier van belang zijn: 

 Niveau van onderbouwing/werkzaamheid van de interventie (theoretisch onderbouwd – bewezen effectief) 

 Hoe is de keuze voor een interventie tot stand gekomen (keuze professional – beschikbaarheid - shared decision - aansluiting richtlijn)? 
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(c) (Interdisciplinaire) samenwerking tussen professionals 

 

VRAGEN  
 In hoeverre was er sprake van wederzijds respect voor de visie, uitgangspunten, doelen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

professionals in het team?  
 In hoeverre waren professionals bereid elkaars deskundigheid te benutten om de gezinsdoelen te bereiken?  
 In hoeverre werd geïnvesteerd in goede persoonlijke verhoudingen en het leren kennen van elkaars werkwijze?  
 In hoeverre waren professionals bereid en gemotiveerd om boven het eigen specialisme te gaan staan en zich flexibel op te stellen? In 

hoeverre waren professionals bereid en in staat om afstand te nemen van de eigen expertise als deze minder relevant was?  
 In hoeverre stelden professionals zich betrouwbaar, integer en betrokken op? 
 Waren professionals goed bereikbaar voor elkaar? 
 Werd er gereflecteerd op het samenwerkingsproces? Werden belangenverschillen en problemen in het team regelmatig besproken? Werd 

er samen naar concrete oplossingen gezocht?  
 In hoeverre gaven professionals elkaar feedback en constructieve kritiek (open communicatie) en hadden zij een positieve houding ten 

opzichte van de samenwerking? 
 Werden er duidelijke afspraken gemaakt over de regie op verschillende samenwerkingsniveaus? Was het duidelijk (vooral voor de cliënt) 

wie waarvoor verantwoordelijk was en wie het aanspreekpunt was? 
  

Professionals werken zelden in een isolement. Ze maken in toenemende mate deel uit van teams, samenwerkingsverbanden en ketenzorg. Dit vraagt 

om een zekere voorspelbaarheid in het functioneren: wat kan je van iemand verwachten? Hier sluit het werken met een methodiek, d.w.z. een 

expliciete werkwijze en een zekere routine, bij aan (Van Yperen Red., 2010). Het is van belang dat hulpverleners van verschillende disciplines met 

elkaar samenwerken. Zij raken vertrouwd met ieders werkwijze waardoor er meer van evidence based behandelingen gebruik gemaakt wordt (Kam & 

Midgley, 2006).  

Voor goede teamsamenwerking bezitten professionals naast hun vakinhoudelijke competenties het vermogen om boven het eigen specialisme te 

staan, betrouwbaar te zijn en open te communiceren. Ze zijn inventief en hebben lef. Effectieve teamsamenwerking wordt gekenmerkt door een 

gedeelde urgentie en onderlinge afhankelijkheid en een open communicatie en reflectie op de samenwerking. Het zijn bij voorkeur kleinschalige teams 

met een stevig mandaat (Verheyden & De Lange, 2016). 
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(d) Rol professional in versterken eigen kracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN  

 In hoeverre zijn jeugdige en ouders door de professional geïnformeerd over de mogelijkheden, voorwaarden en procedures betreffende 
hun hulpverleningstraject? 

 In hoeverre zijn de vragen, behoeften, wensen en verwachtingen van ouders en jeugdige leidend geweest in het hulpverleningstraject? 
 In hoeverre hebben behoeften en wensen van jeugdige en ouders de keuzes voor interventies gedurende het hulpverleningstraject 

beïnvloed? 
 Is door de professional gezamenlijk met de jeugdige en ouders gekeken naar zowel sterke kanten als problemen?  
 Is door de professional samen met de jeugdige en ouders in kaart gebracht wat ze zelf kunnen met de hulp van familie, vrienden of buren?  
 In hoeverre is het sociale netwerk geactiveerd en betrokken bij planvorming en oplossingen? 
 Maakt de professional gebruik van motiverende middelen? Zo ja, welke? 
  

De professional speelt een belangrijke rol in het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdige en ouders. De professional is er hierbij op gericht de 

eigen kracht van jeugdige en ouders en hun sociale netwerk te versterken. Om de eigen kracht van jeugdige en ouders te versterken is het nodig 

goed in kaart te brengen wie in de omgeving van betekenis (kunnen) zijn voor de jeugdige en ouders . 

Professionals kunnen de eigen kracht versterken door (Nederlands Jeugdinstituut, 2010): 

- Uit te gaan van de vragen en behoeften van de jeugdige en ouders; 

- De mogelijkheden van de jeugdige en ouders centraal te stellen en niet hun tekorten; 

- Jeugdige en ouders zeggenschap te geven over steun en hulp; 

- Het sociale netwerk te activeren en te betrekken bij planvorming en oplossingen; 

- Positieve krachten van jeugdige en ouders en hun omgeving te benutten; 

- Vaardigheden van jeugdige en ouders en hun omgeving te versterken.  

(www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl; Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming, 

2015) 
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PROFESSIONAL – context 
 

(a) Samenwerking op organisatieniveau - werkomgeving 

 

VRAGEN 
 

 Had de samenwerking een formele status en was er sprake van heldere afspraken over de vorm van de samenwerking, de wijze van 
financiering en de inzet van mensen en middelen? 

 In hoeverre waren er heldere afspraken over verantwoordelijkheden en structurele kenmerken zoals caseload en tijd en ruimte voor 
investering in persoonlijke verhoudingen? 

 Bestaat er binnen de organisatie een procedure voor een zorgvuldige overdracht van cliënten? 
 Was er gelegenheid voor teamleden om elkaar feedback te geven en het proces van hulpverlenen en samenwerken te evalueren? 
 Was er sprake van een gedeeld begrippenkader? 
 Werd er geïnvesteerd in goede werkomstandigheden ten behoeve van een goede persoonlijke chemie tussen samenwerkingspartners?  
 Kregen professionals goede training en ondersteuning en werd hen voldoende financiering en een passende caseload geboden? 
 Was er sprake van een kleinschalig team met een stevig mandaat en een concrete opdracht?  

  

Professionals worden ondersteund door een organisatie die in staat is om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te laten prevaleren. Een 

effectieve organisatie heeft duidelijke samenwerkingsafspraken over vorm en inzet van mensen en middelen, werkprocessen en 

eindverantwoordelijkheid. Daarbij is de regie/coördinatie op verschillende niveaus (jeugdigen en gezinnen, samenwerking, gezamenlijke sturing en 

regierol overheden en financiers) geregeld. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een gezamenlijke taal, concrete werkprocessen en goede 

werkomstandigheden voor professionals (Verheyden & De Lange, 2016). 
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(b) Werkbelasting en werkdruk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
VRAGEN  
 Hoe wordt de werkbelasting en werkdruk door betrokken professionals ervaren? 
 In hoeverre hebben de bureaucratie en administratieve lasten een rol gespeeld in de uitkomsten van het hulpverleningstraject? 
 In hoeverre hebben (haperende) ICT-systemen een rol gespeeld in de uitkomsten van het hulpverleningstraject? 

  

Werkbelasting en werkdruk zijn belangrijke algemene werkzame factoren op organisatieniveau en zijn bepalend voor de werkomgeving van de 

professional. De werkdruk binnen de teams wordt door veel professionals als hoog ervaren en een hoge werkdruk behoort tot één van de meest 

genoemde knelpunten door professionals. Dit heeft verschillende redenen. Enerzijds zijn er nieuwe werkwijzen, nieuwe teams, nieuwe werkomgeving 

en anderzijds neemt het aantal cliënten dat het wijkteam weet te vinden toe. Structureel overwerk, (te) hoge caseloads en lange dagen zorgen dat de 

werkdruk hoog is. Dat heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de uit te voeren taken van de wijkteams. Ook de (hoge) administratieve lasten leveren 

een bijdrage aan de toenemende werkdruk, enerzijds vanwege een toenemende bureaucratie, zoals verantwoording en registratie-eisen, en 

anderzijds vanwege de nog niet goed werkende ICT-systemen. De toenemende frustratie onder jeugdhulpprofessionals kan zorgen voor stress, uitval, 

minder gerichte aandacht voor een kind, en dus tot slechtere jeugdhulp. De werklast van professionals veroorzaakt niet alleen wachtlijsten in de 

toegang, maar zet tevens adequate samenwerking met ketenpartners onder druk (KinderOmbudsman, De zorg waar ze recht op hebben, deel 1, 2 en 

3). 
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(c) Caseload 
 

 

 

 

 

 

 

  

VRAGEN 

 In hoeverre is er sprake geweest van een te hoge caseload, die de effectiviteit van de hulpverlening heeft beïnvloed? 
 Waar heeft deze hoge caseload toe geleid in dit hulpverleningstraject? 
 Wat had de professional kunnen doen om het effect van de hoge caseload op het hulpverleningstraject te beperken? 

 

  

Caseload is ook een belangrijke algemene werkzame factor op organisatieniveau en speelt een belangrijke rol in de werkomgeving van de professional. 

Een draaglijke caseload is van groot belang voor het goed functioneren van de professional. Door de volle caseload van professionals gebeurt het dat 

een nieuwe casus aan een medewerker toegewezen wordt die ruimte heeft, in plaats van een medewerker die specifiek kennis heeft van bepaalde 

problematiek. Een hoge caseload behoort tot de meest genoemde knelpunten door professionals. 

(KinderOmbudsman, De zorg waar ze recht op hebben, deel 1). 
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PROFESSIONAL – context (beleid) 
 
(a) Privacy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
VRAGEN  

 Hoe is de toestemming van uitwisseling van gegevens geregeld? 
 Hoe heeft de jeugdige/ouder het door professionals omgaan met zijn/haar gegevens ervaren? 
 Op welke wijze had de privacy beter gewaarborgd kunnen worden? 

  

Gemeentelijke teams, met wisselende samenstelling van professionals, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van zorg voor jeugd en de 

samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. Samenwerken impliceert gegevens uitwisselen. Dat dient vertrouwelijk, met respect voor de 

privacy van cliënten en in lijn met het beroepsgeheim voor de professionals die hieraan gebonden zijn, te gebeuren. Professionals in een wijkteam 

hebben (doorgaans) een geheimhouding- of zwijgplicht: de plicht om tot de persoon van de cliënt herleidbare informatie niet met derden (ieder 

ander dan de cliënt zelf en de hulpverlener) te delen, tenzij de professional daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van de cliënt. Uit 

onderzoek van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid blijkt dat de nadruk op professionele samenwerking ten koste kan gaan van het zorgvuldig 

omgaan met het beroepsgeheim en de bescherming van privacy van cliënten. Professionele geheimhoudingsplicht en de bescherming van de privacy 

van cliënten blijken bij samenwerking in de wijk (nog) onvoldoende vanzelfsprekend. Ook is nog onvoldoende doordacht hoe de samenwerking en 

informatie-uitwisseling met hulpverleners of met vrijwilligers en mantelzorgers, die niet aan een beroepsgeheim gebonden zijn, zorgvuldig en 

vertrouwelijk kan verlopen. Het is van belang in de samenwerking met andere professionals en niet-professionals zorgvuldig om te gaan met 

persoonlijke gegevens van cliënten en deze niet zonder toestemming van de cliënt met anderen te delen. Soms kunnen er goede redenen zijn om de 

geheimhoudingsplicht te schenden. In dat geval is het van belang de cliënt hierover te informeren, nadat eerst geprobeerd is om wel toestemming 

van de cliënt te krijgen (CEG, 2016). 
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(b) Ethische aspecten 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

  

 

 

 

 

VRAGEN 
 Hoe wordt het morele klimaat binnen het wijkteam ervaren door jeugdige/ouder? 
 Hoe wordt het morele klimaat binnen het wijkteam ervaren door professionals? 
 Hoe wordt het morele klimaat binnen de keten zorg voor jeugd ervaren door professionals? 
 Is er sprake van een (structureel en periodiek) ‘moreel beraad’ in het wijkteam, waarin ethische aspecten aan de orde komen?  

Zo ja, op welke wijze worden ethische aspecten hierin besproken?  
 Hoe wordt binnen het wijkteam aandacht gegeven aan de beroepsethiek van professionals? 
 Hoe worden niet-professionals hierbij betrokken? 

  

Belangrijke ethische waarden voor samenwerking zijn (onder meer): gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, solidariteit en vertrouwen. Het is belangrijk 

dat wijkteams impliciete waarden en normen expliciteren en daarop als team kritisch reflecteren. Ruimte voor structureel en periodiek moreel 

beraad, waarin ethische aspecten aan de orde kunnen komen, is van belang. Het morele klimaat dat in de gemeente, in de wijk, en in de sociale 

wijkteams, heerst, is belangrijk. Individueel handelen wordt mede bepaald door de collectieve cultuur. In een sociaal wijkteam dat zelfsturend is 

heerst een ander moreel klimaat dan in een meer top-down door de gemeente aangestuurd team. Wanneer professionals de ruimte krijgen van 

leidinggevende en aansturende lokale overheid om hun werk zelf in te richten, is dat een blijk van vertrouwen dat het zelfvertrouwen van 

professionals versterkt. Dit werkt door in hoe zij met elkaar en met andere partners in de wijk samenwerken. In een positief moreel klimaat is de kans 

groter dat de doelstelling van het wijkgericht werken door goede samenwerking gehaald wordt: dat ondersteuning, gezondheid en welzijn van 

kwetsbare burgers gewaarborgd blijft. Daarnaast is het van belang aandacht te besteden aan bewustwording en ontwikkeling van moreel 

oordeelsvermogen van professionals. Vertrouwen, zowel tussen cliënt en professional en tussen professionals onderling, is hierbij essentieel. 

Wijkgericht werken vergt een bredere beroepsethiek, dan die primair gericht op eigen beroepsbeoefening, en voorbij de interprofessionele ethische 

reflectie; een beroepsethiek gericht op de samenwerking zowel tussen professionals, als van professionals met de niet-professionele ondersteuners 

(CEG, 2016).  
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(c) Kwaliteitsbeleid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN  

 In hoeverre speelt het (ontbreken van) kwaliteitsbeleid een rol in de uitkomst van dit hulpverleningstraject? 
 Welke aspecten van het kwaliteitsbeleid hebben de hulpverlening in deze casus bevorderd? En hoe? 
 Welke aspecten van het kwaliteitsbeleid hebben de hulpverlening in deze casus belemmerd? Om welke reden? 
 In hoeverre is er sprake van een lerende organisatie bij het betrokken wijkteam of de betrokken instelling(en)? Hoe manifesteert dit zich? 
 In hoeverre hebben standaardisering en protocollering de hulpverlening in deze casus bevorderd of belemmerd? 

  

De kwaliteit van zorg voor een jeugdige wordt gevormd door vier dimensies: de cliënt, de beroepsbeoefenaar, het instrument (interventie/methodiek) en 
de organisatie. Iedere dimensie kan beïnvloed worden om de kwaliteit van zorg te bevorderen (Kwaliteit voor Jeugd, Van Herk et al., 2012). 
Er zijn diverse mogelijkheden voor organisaties om op systematische wijze aan kwaliteitsbevordering te werken:  

 Plan Do Check Act (PDCA-)cyclus van Deming. Het voortdurend doorlopen van deze cyclus in alle primaire, ondersteunende of sturingsactiviteiten op 
organisatie-, op team- en individueel niveau geeft aanleiding tot continu verbeteren. 

 ISO-normen geven richtlijnen voor het opzetten van kwaliteitssystemen. Hoofddoelen van kwaliteitsbevordering zijn: tevredenheid van de klant over 
de kwaliteit van de dienstverlening, efficiency van de organisatie en voorkomen van negatieve effecten op samenleving en milieu. Het gaat hierbij om 
het transparant maken van datgene wat een organisatie doet, de verantwoordelijkheden en de aanwezige procedures en standaardwerkzaamheden.  

 Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) ontwikkelt certificatieschema’s die uitgaan van ISO-systematiek en zorgt voor afstemming 
van de externe beoordelingssystematiek en de interne kwaliteitssystemen. 

 Prestatie-indicatoren worden gebruikt om te reflecteren op en te leren van de uitkomsten van geleverde ondersteuning, om de kwaliteit van geleverde 
ondersteuning transparant te maken voor derden en verantwoording af te leggen. Een prestatie-indicator is als een 'meetlat', die een goede indicatie 
moet geven van de te leveren prestatie.  

De binnen de organisatie gehanteerde methode dient in het kwaliteitsbeleid te zijn opgenomen. Een lerende organisatie is noodzakelijk voor maatwerk en 
om de relatie tussen jeugdige (ouders) en beroepsbeoefenaar te faciliteren en dit staat op gespannen voet met de toenemende standaardisering en 
protocollering (Kwaliteit voor Jeugd, Van Herk et al., 2012). 
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(d) Registratie en accreditatie van competenties 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

VRAGEN 

 Zijn de competenties van professionals geregistreerd bij het betrokken wijkteam of de betrokken instelling(en)?  
 Is er sprake van verplichte supervisie en/of intervisie voor betrokken professionals? 
 Is er voldoende aandacht voor na- en bijscholing van professionals binnen het betrokken wijkteam of de betrokken instelling(en)? 
 In hoeverre is de betrokken professional bekend met de bestaande richtlijnen van de beroepsgroep? 

 
  

Professionals kunnen zich aansluiten bij een beroepsvereniging, die waakt over de kwaliteit van een professie. De beroepsvereniging stelt een 

beroepsprofiel op, dat het kennis- en ervaringsdomein en de meest voorkomende handelingen van de professional beschrijft. Om tot het beroep te 

worden toegelaten stellen beroepsverenigingen een beroepsregister in, waarvoor toelatingseisen worden gedefinieerd op het gebied van opleiding, 

supervisie, intervisie en na- en bijscholing.  

Ook wordt verwacht dat de professional werkt met door de beroepsgroep ontwikkelde richtlijnen, waarvan altijd beargumenteerd en geregistreerd mag 

worden afgeweken. Daarnaast geldt een verplichte herregistratie na een vastgestelde periode (Kwaliteit voor Jeugd, Van Herk et al., 2012). 
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ALLIANTIE cliënt -professional 
 

(a) Relatie en communicatie met cliënt 

 

VRAGEN  

 In hoeverre typeren jeugdige en ouders de hulpverleners als effectieve hulpverleners (open, niet oordelend en stimulerend, duidelijk, betrouwbaar, 
bereikbaar, betrokken en op zoek naar feedback)?  

 In hoeverre sloot de hulp of advies aan bij de behoeften van ouders en jeugdigen (samen doelen opstellen, gelijkwaardigheid, uitgaan van hulpvraag, 
uitgaan van sterke kanten van jeugdige en ouders en van de dingen die al goed gingen)?  

 In hoeverre is er een interactieve aanpak gehanteerd, met ruimte voor de behoeften en percepties van de betrokken gezinsleden, of was er sprake van 
partnerschap met het gezin? 

 Welke eigenschappen waren kenmerkend voor de opstelling van professionals ten opzichte van jeugdige en ouders (bijv. empathie, betrouwbaarheid, 
gelijkwaardigheid, enz.)? 

 Hebben cliënten eerdere ervaringen opgedaan met hulpverleners en zo ja, wat voor ervaring was dit (bijv. positief of negatief)? 
 In hoeverre hadden professionals voldoende aandacht voor de communicatievoorkeuren van jeugdige en ouders (zodat jeugdige en ouders zich op hun 

gemak voelden)? 

Voor ouders en jeugdigen spelen bepaalde factoren een rol in de mate waarin zij hulp aanvaarden: hulp of advies moet aansluiten bij de behoeften van ouders en jeugdigen; 

doelen moeten samen worden gesteld, en er moet sprake zijn van een zekere gelijkwaardigheid. Cliënten typeren effectieve hulpverleners als: open, niet oordelend, 

stimulerend, duidelijk, betrouwbaar, bereikbaar, betrokken en op zoek naar feedback (Barnhoorn e.a., 2013). Ook kwaliteiten als echtheid, bescheidenheid en empathie bij 

de professional zijn van belang. Met name empathie, betrouwbaarheid en een gelijkwaardige opstelling van professionals ten opzichte van cliënten worden belangrijk 

gevonden bij het opbouwen en behouden van een succesvolle samenwerkingsrelatie. De kwaliteit van de samenwerkingsrelatie wordt in sterkere mate bepaald door gedrag 

en kenmerken van jeugdzorg-professionals dan van jeugdigen én ouders. Tegelijkertijd leveren initiële positieve ervaringen van cliënten met hulpverleners een positieve 

bijdrage aan de ontwikkeling van alliantie. Een interactieve aanpak, met ruimte voor de behoeften en percepties van de betrokken gezinsleden, of waarbij sprake is van 

partnerschap met het gezin, heeft een positieve invloed op de tevredenheid van ouders en professionals en op het effect van de geboden hulp (Barnhoorn e.a., 2013).  

Discrepanties tussen wat cliënten verwachten en daadwerkelijk ervaren in de communicatie met hun hulpverleners hebben een negatief effect op de participatie en 

leerprocessen van degenen die een beroep doen op de jeugdzorg (Jager e.a., 2014). Aandacht van professionals voor de communicatievoorkeuren van hun cliënten in relatie 

tot participatie is daarom van belang, net als het in kaart brengen van de alliantie door middel van korte vragenlijsten, die regelmatig door cliënten en professionals wordt 

ingevuld, zodat professionals hierop kunnen sturen (Heutink e.a., 2014). 
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(b) Bejegening 

  

 
VRAGEN 
 
 Hoe is de bejegening van hulpverleners door jeugdige en ouders ervaren? 
 In welke mate was de professional duidelijk (liet blijken waar hij mee bezig was en waarom, gaf goede en duidelijke informatie, gebruikte 

duidelijke taal, was eerlijk, ging na of we elkaar begrepen, bekeek regelmatig samen met jeugdige en ouders of de hulp werkte, wat al goed 
ging en wat nog beter kon)? 

 In welke mate toonde professional betrokkenheid (interesse in jeugdige en ouders, deed zijn best voor jeugdige en ouders, had voldoende 
tijd, was goed bereikbaar)? 

 In welke mate stond de professional naast jeugdige en ouders (gelijkwaardigheid, jeugdige en ouders bepaalden uiteindelijk wat er 
gebeurde, zorgde ervoor dat jeugdige en ouders zelf met oplossingen kwamen)? 

 In welke mate was er sprake van betrouwbaarheid (professional kwam afspraken na, waarborgde de privacy)? 
 In welke mate was er sprake van respect (voor achtergrond, normen, waarden en mening van jeugdige en ouders en nam hen serieus)? 
 In welke mate was er sprake van positieve feedback (complimenten, op een positieve manier aanwijzingen geven)? 

 
 

Bij bejegening gaat het om de manier waarop de hulpverlener met zijn cliënt omgaat, los van allerlei technische interventies (Van Erve, Poiesz & 

Veerman, 2007). Verschillende aspecten zijn van belang bij de bejegening van cliënten. Deze zijn onder te verdelen in acht categorieën, te weten: 

‘Wees duidelijk’, ‘Toon betrokkenheid’, ‘Sta naast de cliënt’, ‘Wees betrouwbaar’, ‘Sluit aan bij de cliënt’, ‘Heb respect’, ‘Zorg voor een goed contact’ en 

‘Geef positieve feedback’. Er is veel overeenstemming tussen cliënten en hulpverleners voor wat betreft de aspecten die zij waardevol achten. De 

gevonden aspecten komen overeen met de aannames in de literatuur (Van Erve, Poiesz & Veerman, 2007). Met deze onderdelen ontstaat een profiel 

van competenties waarover een hulpverlener dient te beschikken om een goede cliëntbejegening mogelijk te maken. Een bekwame professional zet 

deze aspecten flexibel in, afhankelijk van de situatie en de soort cliënt. 
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(c) Feedback vanuit jeugdige en ouders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

VRAGEN  

 Zijn er tijdens het ondersteuningstraject evaluatiemomenten geweest met de jeugdige en ouders? 
 In welke mate is er sprake geweest van regelmatige feedback gedurende het traject? 
 Voelde de jeugdige/ouder zich vrij om de professional feedback te geven? 
 In hoeverre heeft de feedback geleid tot concrete veranderingen in het traject? 
 Is het ondersteuningstraject naar aanleiding van deze feedback bijgesteld? En zo ja, op welke gebieden? 
 Zijn deze eventuele veranderingen ook als verbeteringen ervaren? 
  

Regelmatige evaluatie door de professional met de jeugdige en ouders over het afgesproken ondersteuningstraject is belangrijk. Stilstaan bij de 

resultaten die bereikt zijn en waar nog aan gewerkt moet worden om het doel te behalen werkt stimulerend. Op basis hiervan kan het traject zo 

nodig bijgesteld worden. Deze evaluatiemomenten geven bovendien gelegenheid aan jeugdige/ouders en professional om elkaar feedback te geven. 

Een systeem dat bij elke sessie in feedback voorziet, kan in sommige gevallen zelfs een verdubbeling van het effect geven. Ook helpt feedback de 

lengte van behandeltrajecten significant te laten dalen en vervolgcontacten te plannen en doseren. Cliënten typeren effectieve hulpverleners onder 

andere als op zoek naar feedback. 

In de praktijk worden vaak vooral de resultaten aan het einde van de hulp gemeten. In dat geval lijkt er alleen een effect te zijn als professionals het 

materiaal gebruiken om er lering uit te trekken voor de aanpak bij toekomstige cliënten. De indicatoren kunnen bijvoorbeeld worden benut in een 

eindgesprek met de jeugdige en ouders en in supervisiegesprekken, om te reflecteren op de resultaten en verbetermogelijkheden in de werkwijze bij 

volgende cliënten en in toekomstige vergelijkbare situaties (Van Yperen, 2013; Barnhoorn, 2013). 

Het gaat bij feedback niet alleen om het meten, maar ook en vooral om het verbeteren van de hulp. Er wordt gewerkt aan een collectieve meet- en 

verbeterbeweging onder andere in combinatie met Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze kwaliteitscyclus is een vorm van cliëntenfeedback, 

waarbij op team- of instellingsniveau uitkomsten van afgesloten behandelingen benut kunnen worden voor verbeteringen in de (kwaliteit) van 

hulpverlening (Van Yperen, 2013). 
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(d) Monitoring 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN 

 Wordt er binnen de instelling aan monitoring gedaan en zo ja, op welke wijze? 
 In hoeverre is sprake geweest van monitoring gedurende het traject? 
 Zijn de uitkomsten van deze monitoring besproken met de jeugdige en ouders? 
 Is de verkregen informatie gebruikt in gesprek met ouders en jeugdige om de samenwerking te verbeteren? 
 Is de verkregen informatie gebruikt in gesprek met ouders en jeugdige om de ondersteuning/behandeling bij te sturen? 
 Maakt cliënttevredenheidsonderzoek onderdeel uit van de kwaliteitscyclus van de instelling?  

 

  

Ook monitoring is een vorm van feedback voor de hulpverlener, ouders en jeugdige. Monitoring motiveert de professionals in het primaire proces tot 

verbetering en gebruik van collectief beschikbare kennis. Monitoring kan een positief effect kan hebben op de uitkomsten van de hulpverlening. 

Monitoring werkt vooral bij cliënten waarbij de hulp niet goed lijkt uit te pakken en er sprake is van feedback aan zowel de professional als de cliënt. 

In de hulpverleningsrelatie leidt de informatie tot communicatie tussen cliënt en hulpverlener over hun samenwerking: wat gaat er goed en wat niet, 

waar lijkt dat aan te liggen en wat zou er aan de samenwerking moeten veranderen om betere resultaten te krijgen? De feedback heeft meer effect 

als de bron geloofwaardig is. Ook helpt het als de feedback concreet, simpel, direct en frequent is, zodat deze gemakkelijk terug te voeren is op 

recent gedrag van de professional en de cliënt (Van Yperen, 2013). 

Monitoring is het meest effectief als de professional de verkregen informatie in gesprek met ouders en jeugdigen gebruikt om de samenwerking te 

verbeteren en de ondersteuning/behandeling bij te sturen. Monitoring is een instrument om te communiceren in het primaire proces. De organisatie 

kan informatie over de resultaten van professionals en teams bespreekbaar maken als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Ook levert het de 

gemeente informatie op over hoe voorzieningen wel of niet bijdragen aan een effectief jeugdbeleid. Zo raken de kwaliteitscycli op verschillende 

niveaus verbonden (Van Yperen, 2013; Barnhoorn, 2013). 
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(e) Integraal behandelplan of gezinsplan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN  
 Is er een integraal behandelplan of gezinsplan opgesteld? Door wie? 
 In welke mate is het plan samen met jeugdige en ouder(s) opgesteld?  
 Weten de jeugdige en ouders wat wel en wat niet van hun verwacht wordt wanneer er een integraal gezinsplan wordt opgesteld? 
 Zijn jeugdige en ouders(s) geprikkeld of uitgedaagd om na te denken over hun ondersteuningsvraag, hun rol daarin en eventuele 

oplossingen? 
 Van wie is het plan? Is het plan voor akkoord ondertekend door jeugdige en ouder(s)?  
 Bevat het gezinsplan SMART geformuleerde doelen (=kwaliteit van het plan)? 
 Heeft de professional samen met de ouders gekeken naar de haalbaarheid en de toekomstbestendigheid van het opgestelde plan? 
 Is het gezinsplan bij overdracht besproken met de ontvangende instelling? 
  

Gezinnen die vanuit verschillende specialismen hulp ontvangen zijn gebaat bij samenhang tussen verschillende vormen van hulp. Het gezin is dan het 

uitgangspunt voor alle hulpverleners (Verheyden & De Lange, 2016). Vergaande samenwerking tussen betrokken hulpverleners, waarbij ‘één gezin, één 

plan’ als uitgangspunt wordt gehanteerd, helpt om problemen bij gezinnen op te lossen en gezinnen te helpen weer grip op het eigen leven te krijgen (zie 

o.a. Astri-Radar 2012 - SZW kennisrapport Integrale aanpak Multiproblematiek: Overzicht programma’s en bewezen methodieken). Integraal werken wordt 

als succesfactor gezien in de ondersteuning van gezinnen en hiervoor is een integraal gezinsplan, waarin ouders/gezinnen in grote mate zelf kunnen 

aangeven hoe ze zelf de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren, onontbeerlijk (zie o.a. HAN, Erasmus MC/Gemeente Rotterdam, 

Verwey-Jonker Instituut, 2013 -Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd). In de Jeugdwet is vastgelegd dat 

ouders/gezinnen de mogelijkheid hebben om samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een 

familiegroepsplan op te stellen en dit is reeds in een aantal gemeenten doorgevoerd 

(https://kennisnetjeugd.nl/?file=1943&m=1419004447&action=file.download). Het familiegroepsplan als regulier onderdeel van de uitvoeringspraktijk kan 

de draagkracht van ouders/gezinnen versterken door hen de mogelijkheid te geven om eigen regie te voeren en met eigen oplossingen te komen. 

https://kennisnetjeugd.nl/?file=1943&m=1419004447&action=file.download
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 (f) Shared Decision Making 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN  

 Is met jeugdige en ouders besproken welke problemen zij ervaren, welke oorzaken hieronder liggen, wat het probleem/de problemen in 
stand houdt en wat hun rol daarin is?  

 Is met jeugdige en ouders besproken wat de gevolgen zijn van het probleem? 
 Is met jeugdige en ouders besproken wat zij willen bereiken of veranderen? 
 Zijn de wensen en ideeën van jeugdige en ouders voor oplossingen besproken? 
 Zijn de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit het sociale netwerk van jeugdige en ouders besproken en (indien van toepassing) 

ingezet? 
 Zijn de mogelijkheden voor professionele hulp besproken en (indien van toepassing) ingezet? 
 Is een gezamenlijk gedragen besluit genomen over de hulp die het beste aansluit bij het probleem? 
 Is daarbij rekening gehouden met de voorkeuren van jeugdige en ouder(s)? 

 
 

Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die hulpverleners zoveel mogelijk samen mét hen 

nemen. Hulp is effectiever als gezinnen actief betrokken zijn tijdens het besluitvormingsproces. Gezamenlijk beslissen over passende hulp helpt om 

gezinnen medeverantwoordelijk te maken voor het hulpverleningsproces en de genomen beslissingen (http://www.nji.nl/Samen-beslissen).  

De stappen van gezamenlijke besluitvorming zijn: 

 Vraagverheldering: welke ondersteuningsvragen of problemen ervaren ouders en jeugdige?  

 Probleem- en krachtenanalyse: samen met ouders en jeugdige bespreken van vraag/probleem, oorzaken, wat het in stand houdt, hun rol 

daarin, gevolgen, toekomstverwachtingen; 

 Doelen opstellen: de professional vraagt ouders en jeugdige naar mogelijke oplossingen en wat zij willen bereiken of veranderen; 

 Samen beslissen over oplossingen en in te zetten hulp, die het beste aansluit bij vraag of probleem en bij voorkeuren jeugdige en ouder(s): 

bespreken wensen en ideeën van ouders en jeugdige, mogelijkheden voor ondersteuning vanuit sociale netwerk en professionele hulp. 

http://www.nji.nl/Samen-beslissen
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Bijlagen stap 6. 

Dialoogtafel bijeenkomst 
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Communicatieve Aspecten Dialoogtafel (6a) 
 
Competenties deelnemers voor een goed functionerende dialoogtafel: 
Om een constructieve dialoog met elkaar te kunnen voeren, moeten mensen volgens Isaacs (1999) 
beschikken over de volgende competenties of in staat zijn deze competenties te ontwikkelen:  

- Luisteren: niet alleen naar de woorden van de ander, maar ook je eigen schilden laten zakken;  
- Respecteren: het zien van de ander als een geheel mens en als een waardevol iemand;  
- Opschorten: het uitstellen van je oordeel en mening, het waarnemen van je eigen reacties 

maar deze niet direct uiten;  
- Stem geven: de woorden spreken die nu nodig zijn, nodig vanuit jezelf of vanuit de situatie.  

 
Uitgangspunten voor een goed functionerende dialoogtafel: 

- Het gaat om verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning en van het onderliggende 

proces (het gaat niet om de schuldvraag): een uitkomst van het hulpverleningsproces is altijd 

het resultaat van meerdere factoren, die samen tot bepaalde uitkomst(en) leiden. Het gaat 

niet om één factor die de uitkomst(en) van het besproken hulpverleningstraject positief of 

negatief beïnvloedt; 

- Bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan en kritisch te reflecteren over de (kwaliteit van) 
geleverde ondersteuning en het eigen handelen; 

- Zorg voor veiligheid en openheid tijdens de dialoogtafel; 
- Wees op elkaar gericht en kijk elkaar aan (houdt oogcontact); 
- Sta open voor elkaars ervaringen, meningen en kennis;  
- Laat iedereen aan het woord; 
- Vermijd tweegesprekken; 
- Neem een actieve luisterhouding aan; 
- Laat iedereen in zijn/haar waarde; 
- Scheid personen en zaken en speel niet op de persoon, maar op de bal; 
- Blijf positief, vermijd ironie en cynisme; 
- Wees eerlijk;  
- Wees respectvol t.o.v. alle aanwezigen; 
- Heb aandacht voor emotionele reacties tijdens de dialoogtafelbijeenkomst en de dynamiek 

binnen de groep (herkennen van en omgaan met positieve en negatieve emoties van 
deelnemers); 

- Wees ervan doordrongen dat iedereen een fout kan maken: een basishouding van ‘het kan mij 
morgen ook overkomen’ is van belang. 

 
Valkuilen in communicatie tijdens de dialoogtafel 

- Geen contact 
Voor succesvolle communicatie is een goed contact de basisvoorwaarde. Tijdens de 
dialoogtafel is het van belang dat deelnemers elkaar aankijken (op elkaar gericht zijn, 
oogcontact houden) en openstaan voor elkaars ervaringen, meningen en kennis. Dit zorgt 
ervoor dat niemand zich buitengesloten voelt tijdens de bijeenkomst. Dit is een verwachting 
richting deelnemers en de voorzitter zal hier alert op moeten zijn en zo nodig benoemen. 
 

- Vaagheid 
Praten in vaagheden of algemeenheden. Daardoor heeft de ontvanger misschien geen idee 
wat iemand bedoelt. De voorzitter zal moeten uitnodigen om in dit soort situaties de 
uitspraken te concretiseren en te beargumenteren. 
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- Iemand maakt zichzelf te groot / stelt zich dominant op 
Wanneer iemand zich tijdens de dialoogtafel opstelt alsof hij/zij het allemaal beter weet, of 
dat de ander het allemaal niet snapt, of zich dominant opstelt ten opzichte van de andere 
deelnemers, dan zal er weinig bereidheid zijn om de input aan te nemen/iets met de input te 
doen. De voorzitter zal dit bewaken en zo nodig ingrijpen.  
 

- Iemand maakt zichzelf te klein / is te onzeker / aarzelend 
Als één van de deelnemers zich heel onderdanig opstelt tijdens de bijeenkomst en 
bijvoorbeeld praat in aarzelende termen met woorden als “misschien”, “eigenlijk” en “een 
beetje”, dan kan het een signaal zijn dat iemand zich in een emotioneel en/of professioneel 
opzicht te kwetsbaar voelt, en een uitdaging en discussie liever uit de weg gaat. De voorzitter 
zorgt ervoor dat er voldoende ruimte en openheid wordt geboden voor het uiten van twijfel, 
onzekerheden en emoties.  
 

- Afrekenen 
Als iemand uitspraken doet tijdens de dialoogtafel met de intentie om met iemand af te 
rekenen, dan is de essentie van de dialoogbijeenkomst niet goed begrepen. De uitwisseling 
vindt plaats met als doel om in dialoog te komen over mogelijke verbeteringen in de 
ondersteuning. Hier hoort een behulpzame, open en nuchtere houding bij. Een aanvallende / 
afrekenende / offensieve houding kan ertoe leiden dat de andere deelnemers zichzelf aan 
het gesprek gaan onttrekken of zich defensief / teruggetrokken / opstandig gaan opstellen.  
 

- Verwijten 
Wanneer iemand iets verweten wordt, gaat de persoon die het verwijt maakt er vanuit dat 
de ander met opzet heeft gehandeld. De intenties en gedachten van de persoon worden 
door de ander ingevuld. In plaats daarvan is het van belang met elkaar in gesprek te gaan 
over de achterliggende redenen en ideeën, zodat begrip kan ontstaan voor de keuze van de 
ander in plaats van verhaal te gaan halen. Dat laatste is niet in de geest van de dialoogtafel. 
 

- Niet luisteren / door elkaar heen praten 
Als de ander spreekt, wordt van alle deelnemers verwacht dat deze naar de ander luisteren. 

Deelnemers wachten op hun beurt en praten niet door de opmerkingen van iemand anders 

heen.  

 

- Persoonlijke vriendschappen onder deelnemers van de dialoogtafel 
Als deelnemers aan de dialoogtafel buiten werktijd contact met elkaar hebben, kan de 
bereidheid om elkaar te confronteren of aan te spreken op gedrag lastig zijn. Mensen zouden 
elkaar de hand boven het hoofd kunnen houden. De voorzitter moet hier alert op zijn, als 
hij/zij merkt dat een duidelijke suboptimale factor niet aan de orde komt of niet 
bespreekbaar lijkt. 
 

- Hiërarchieverschillen en gezagsverhoudingen tussen deelnemers  
(zie ook punt 3 en 4) 
Als deelnemers vanuit functie of opleidingsniveau zichzelf hoger achten dan andere 
deelnemers en niet bereid zijn iets van andere deelnemers aan te nemen, ontbreekt een 
leerhouding bij deze persoon en moet de voorzitter dit bespreekbaar maken. 
Als deelnemers niets durven te zeggen, omdat een andere deelnemer een leidinggevende of 
invloedrijke positie heeft en de uitkomsten van de dialoogtafel in bijvoorbeeld 
functioneringsgesprekken zou kunnen gebruiken, moet dit door de voorzitter worden 
aangekaart. 
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Formulier Presentielijst dialoogtafel met verklaring geheimhouding en 

t.b.v. accreditatie (6b) 

Presentielijst dialoogtafel [datum] 

Door ondertekening verklaar ik toestemming te geven voor deelname aan de dialoogtafel en de 
informatie die ik tijdens de dialoogtafel heb verkregen niet met anderen te delen. Ik ga ermee 
akkoord dat de dialoogtafelbijeenkomst wordt opgenomen (als audiobestand) voor het 
onderzoek door de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF)-facultatief. 
De gegevens (geluidsopnames [facultatief], chronologisch verslag, overzicht betrokken 
hulpverleners en conclusies en aanbevelingen) zullen alleen gebruikt worden als evaluatie- en 
kwaliteitsverbetering vanuit de organisatie in de zorg voor jeugd en niet aan derden ter 
beschikking worden gesteld. De geluidsopname en bijbehorende onderzoeksgegevens worden 
na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigd. Alle gegevens van deze 
dialoogtafelbijeenkomst worden door de organisator verwerkt zodanig dat de anonimiteit van 
de deelnemers volledig gegarandeerd is. 

 

Naam Functie Organisatie Registratienummer 
t.b.v. accreditatie 

Handtekening 
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Agenda Dialoogtafel5 (6e) 
Versie voor deelnemers 

Deelnemers: voorzitter, jeugdige en ouder(s), belangenbehartiger, professionals wijkteam, professionals 

2e lijn/ specialistische zorg  

Indien van toepassing: huisarts, jeugdarts, zorgcoördinator/mentor school, jongerenwerker, 

politie/justitie, vrijwilligers, migrantenzelforganisaties 

Bespreking hulpverleningstraject jeugdige 

1. 0.00 uur: Opening en uitleg doel van de bijeenkomst (door de voorzitter) 

2. 0.05 uur: Voorstelronde:  

- Jongere/ouder en hulpverleners krijgen de gelegenheid om aan te geven waarom zij deze 

bijeenkomst belangrijk vinden en wat zij er van verwachten 

3. 0.10 uur: Korte toelichting dialoogtafelmethodiek (door de voorzitter) 

4. 0.20 uur: Chronologisch verslag van ingezette hulp en eventuele bijzondere omstandigheden 

- Leespauze 

- Vragen ter verheldering en beeldvorming  

- Voorstel belangrijkste te bespreken thema tijdens de dialoogtafel 

 

5. 0.30 uur: Gesprek met deelnemers over wat goed ging en wat beter kan in relatie tot het 

genoemde thema aan de hand van de volgende WAT-vragen:  

1. Wat zijn de uitkomsten van het hulpverleningstraject? 

2. Wat zijn succes- en belemmerende factoren, die mogelijk invloed hebben gehad op het 

resultaat van het hulpverleningstraject? 

3. Wat zijn de conclusies die getrokken kunnen worden: welke invloed hebben de 

bovengenoemde factoren gehad op de uitkomst(en)? 

 

6. 1.10 uur: Wat moet er gedaan worden om de toekomstige zorg voor jeugd te verbeteren?  

- Samen wordt nagedacht over wat we van de getrokken conclusies kunnen leren en welke 

aanbevelingen en verbeteracties geformuleerd kunnen worden.  

7. 1.20 uur: Afsluiting 

- Innemen chronologisch verslag  

- Invullen evaluatieformulier door deelnemers 

- Ruimte voor uitwisselen van ervaringen met de dialoogtafel bijeenkomst 
 

 

 

 

 

  

                                                      
5 Voor zover mogelijk wordt aangesloten bij bestaande overlegstructuren binnen gemeenten/praktijkinstellingen. 
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Agenda Dialoogtafel (6f) 
Versie voor voorzitters 

 

INTRODUCTIE – VOORSTELLEN – CHRONOLOGISCH VERSLAG 

1. 0.00 uur: Opening, uitleg doel van de bijeenkomst (door de voorzitter) 

 

2. 0.05 uur: Voorstelronde  

3. 0.10 uur: Introductie dialoogtafelmethodiek en bijbehorende afspraken 

4. 0.15 uur: Chronologisch verslag van ingezet hulpverleningstraject en eventuele bijzondere 

omstandigheden  

 

 

 

5. 0.25 uur: De voorzitter introduceert het gespreksthema 

 

 

 

 

 

 

A ANWIJZ INGE N VOO RZI TT ER  
Welk om  
Denk aan de volgende onderwerpen bij de introductie: 
- Doel van de bijeenkomst 
- Wie zijn hier nog meer? (de organisator) 
- Privacy issues 
- Spelregels in communicatie 
       (zie ook script Introductie) 

AANWIJZ INGE N VOO RZI TT ER  
Vo or s te lr o nde  
“We stellen ons kort aan elkaar voor. Vertel even: 
a. Wie je bent…. 
b. Wat was je rol in het zorgtraject van x? 

c. Wat verwacht je van de bijeenkomst” 

LET OP: de tijd is beperkt, als iemand te lang aan het woord is dan stop je diegene vriendelijk en met een 
samenvattende opmerking, zoals bijvoorbeeld: “Dank je x, we weten nu al een heleboel over jou…. Ik wil graag 
doorgaan naar de volgende”  

AANWIJZ INGE N VOO RZI TT ER  
 
Korte leespauze van 5 minuten, daarna is er 5 minuten gelegenheid om vragen te stellen ter verduidelijking.  
De organisator deelt tijdens de leespauze twee kleuren post-its (± 3 post-its per kleur) uit aan iedere 
deelnemer.  

AANWIJZ INGE N VOO RZI TT ER  
Intr od u ct ie  ge spre kst hem a  
“In de voorbereidende gesprekken hebben we gekeken welk thema jullie graag willen bespreken. We kiezen 
voor één overkoepelend thema. Anders duurt het gesprek te lang en is er te weinig tijd om goed op alles in te 
gaan. Voor deze dialoogtafel is het volgende thema uitgekozen [noem thema]. We gaan straks stil staan bij dit 
thema”   

“We bespreken eerst wat de uitkomsten waren van het zorgtraject, gelet op het gekozen thema. Daarna kijken 
we welke dingen hebben bijgedragen aan die uitkomsten”  

“Mijn rol als voorzitter is ervoor te zorgen dat we alles goed kunnen bespreken en dat iedereen kan inbrengen 
wat hij of zij belangrijk vindt. Ik zal ook steeds de punten samenvatten”   
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THEMA (50 MINUTEN IN TOTAAL) 

6. 0.30 uur: Gesprek met deelnemers over wat goed ging en wat beter kan in relatie tot het 

genoemde thema aan de hand van de volgende 3 wat-vragen:  

1) 10 minuten: Wat zijn de uitkomsten?  

 
 

2) 30 minuten: Wat zijn succes- en belemmerende factoren die mogelijk invloed hebben gehad op 

het resultaat van deze uitkomst? 

 

 

3) 10 minuten: Wat is de relatie tussen bovengenoemde factoren en de uitkomsten? 
Welke conclusies getrokken kunnen worden en wat kunnen we hiervan leren? 

 

  

AANWIJZ INGE N VOO RZI TT ER  
Uit ko mste n  

- Vraag eerst de cliënt kort te beschrijven hoe hij/zij vindt dat het is gegaan ten aanzien van het thema  
- Vraag vervolgens aan de professionals hoe zij dit zien: Hebben zij aanvullingen? Delen zij deze opvatting of 

hebben zij andere ervaringen? Indien het laatste: wat zijn die dan?  
- Zorg dat iedereen aan het woord komt 
- Probeer zoveel mogelijk verschillende informatie op tafel te krijgen 
- Sluit dit onderdeel af met een korte samenvatting over de uitkomsten m.b.t. dit thema (hier probeer je 

consensus te krijgen) 

 

AANWIJZ INGE N VOO RZI TT ER  
Su c ces -  & be lemm eren de fact ore n  
Voorzitter: ik stel voor dat we allemaal even 2 minuten nemen om het geheugen op te frissen over deze casus. 
Schrijf vervolgens voor jezelf op wat jij denkt dat een belangrijke rol gespeeld heeft in de uitkomst zoals we die net 
besproken hebben. Dus wat heeft in jullie ogen gemaakt dat deze uitkomst zo is zoals we die net besproken 
hebben? Waar heeft dat aan gelegen. Dit kunnen meerdere punten zijn. Noem daarbij zowel positieve als 
negatieve factoren (zie twee kleuren post-its). 
Deelnemers denken na en schrijven hun punten op. 
 

Voorzitter: 
- Vraag de cliënt te vertellen wat hij/zij heeft opgeschreven 
- Vraag de professionals wat zij hebben opgeschreven, en vooral of er aanvullende of andere punten zijn. Ga 

dieper in op de aanvullende of geheel andere punten: hoe zit dat precies?  
- Probeer opnieuw eerst diversiteit aan informatie te genereren door iedereen aan het woord te laten komen 

en te controleren of alle belangrijke punten op tafel liggen 
- Ga in op aanwijzingen dat er verschil van inzichten zijn (wat is het verschil…waar komt dat verschil 

vandaan?) 
- Probeer achter achterliggende oorzaken te komen door goed door te vragen…(‘Hoe komt het dat ….?’/ 

‘Waardoor ….?’) Denk hierbij ook aan het model (zie laatste bladzijde van deze agenda) 
- Hou de punten bij en eindig dan met een samenvatting: “Als ik het allemaal goed bijgehouden heb dan zijn 

de volgende factoren besproken: 1)…..; 2)….; 3)….; etc.”. Klopt dat volgens jullie ook? 
Check of de onderliggende factoren van de genoemde factoren ook aan bod zijn gekomen. 

 

Voorzitter: 
- Vat de bevindingen samen 

- Vraag of cliënt en professionals hierop willen reageren 
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VERBETERPUNTEN 
 

7. 1.20 uur: Wat moet er gedaan worden om de toekomstige zorg voor jeugd te verbeteren? 

- Samen wordt nagedacht welke aanbevelingen en concrete verbeteracties voor dit thema 

geformuleerd kunnen worden =>  Concretisering van de verbeteracties (SMART) en aanwijzing 

verantwoordelijke per verbeteractie  

 

AFSLUITING – EVALUATIE 

 

8. 1.30 uur: Afsluiting 

- Innemen chronologisch verslag  

- Invullen evaluatieformulier door deelnemers 

- Ruimte voor uitwisselen van ervaringen met de dialoogtafel bijeenkomst 

 

 

Tabel 3 
‘Wat’ vragen 
 

Vraag Beschrijving 

Wat zijn de uitkomsten van het hulptraject?  Belangrijkste uitkomsten m.b.t. gesprekthema 

Wat zijn succes- en belemmerende factoren? Succes- en belemmerende factoren die mogelijk van 

invloed zijn geweest op de uitkomsten van het 

hulptraject. Dit kunnen factoren zijn: 

- Binnen het gezin of in de context rond het gezin 

- Bij de professional of in de werkomgeving van de 

professional 

- Of factoren die te maken hebben met de 

ingezette/ niet ingezette interventies 

Wat is de relatie tussen de bovengenoemde factoren 

en de uitkomsten van de hulp? 

Vaststellen van de relatie tussen factoren en 

uitkomsten en trekken van conclusies: wat kunnen we 

er van leren? 

Wat moet er worden gedaan om de hulp in de 

toekomst beter te laten verlopen? 

Verbeteracties benoemen, liefst zo concreet mogelijk, 

die er voor kunnen zorgen dat de belemmeringen zich 

in de toekomst niet weer voor doen + trekkers 

verbeteracties. 
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Figuur 4  Model beïnvloedende factoren (versimpelde versie) 

 

 

 

 

 

 

 

Context 
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? 

Organisatie: 

Context waarin gewerkt wordt: 

• Samenwerking 

• Werkdruk 

• Begeleiding 

• Beleid v.d. organisatie 

Professionals 

Interventies Gezin 
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Evaluatieformulier dialoogtafel (6h) 

 

1. Wat is uw achtergrond? 

 Jeugdige (1) 
 Ouder(s) (2) 
 Vertrouwenspersoon of Belangenbehartiger (3) 
 Professional wijkteam (4) 
 Professional 2e lijn/specialistische zorg (5) 
 Anders, namelijk ………………………………. (6) 
 Ik wil anoniem blijven (7) 

 
2. De hoeveelste dialoogtafel is dit voor u? 

1e   2e   3e    4e    5e of meer  
 

3. Hoe waardeert u de voorlichting voorafgaand aan de dialoogtafel? 

 1    2 3 4 5  

Niet nuttig      Nuttig 

Te kort      Te lang 

Niet relevant      Zeer relevant 

Slecht geleid      Goed geleid 

 
4. Hoe vond u deze dialoogtafelbijeenkomst in zijn geheel? 

 1    2 3 4 5  

Niet nuttig      Nuttig 

Onplezierig      Plezierig 

Te kort      Te lang 

Te grote groep      Te kleine groep 

Slechte indeling van de 
ruimte 

     Goede indeling van de 
ruimte 

 
5. Hoe waardeert u de beschrijving van de casus (chronologisch verslag)? 

 1    2 3 4 5  

Niet nuttig      Nuttig 

Slecht leesbaar      Goed leesbaar 

Slechte casusbeschrijving      Goede casusbeschrijving 

Onvoldoende informatie      Voldoende informatie 

Onvolledig      Volledig 

Te kort      Te lang 

 
6. Hoe waardeert u de bespreking van de casus? 

 1    2 3 4 5  

Niet nuttig      Nuttig 

Onplezierig      Plezierig 

Onveilig      Veilig 

Te kort      Te lang 
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7. Hoe waardeert u de gemaakte afspraken? 

 1    2 3 4 5  

Niet helder geformuleerd      Wel helder geformuleerd 

Niet concreet/specifiek 
genoeg 

     Voldoende concreet/ 
specifiek  

Niet meetbaar 
geformuleerd 

     Meetbaar geformuleerd 

In mijn ogen niet 
acceptabel voor jeugdige 
en/of ouder(s) 

     In mijn ogen acceptabel 
voor jeugdige en/of 
ouder(s) 

In mijn ogen niet 
acceptabel voor 
professional(s) 

     In mijn ogen acceptabel 
voor professional(s) 

Niet realistisch genoeg      Voldoende realistisch 

Niet tijdgebonden      Wel tijdgebonden (met 
deadline) 

 

8. Hoe waardeert u de inbreng van de deelnemers aan de bespreking van de casus? 

 1    2 3 4 5  

Te weinig       Te veel 

Niet nuttig      Nuttig 

Onplezierig      Plezierig 

 
9. Hoe waardeert u de voorzitter? 

 1    2 3 4 5  

Slecht geleid      Goed geleid 

Slechte procesbewaking      Goede procesbewaking 

Onplezierig      Plezierig 

Partijdig      Neutraal 

Ongelijkwaardige 
benadering 

     Gelijkwaardige 
benadering 

Veiligheid niet 
gewaarborgd 

     Veiligheid gewaarborgd 

 
10. Hebben eventuele eerdere dialoogtafelbijeenkomsten geleid tot het doorvoeren van 
veranderingen? 

 Nee (1) 
 Ja (2) namelijk:   
 Weet ik niet (3) 
 
11. Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de bijeenkomst of wilt u nog iets 
toelichten? 

 

Hartelijk dank voor het invullen van dit evaluatieformulier! 
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Evaluatie dialoogtafel met professionals en jeugdige/ouder(s)  
 

Evaluatie dialoogtafelbespreking tijdens de dialoogtafelbijeenkomst: 

Vragen (door de voorzitter): 

 Hoe is de dialoogtafelbijeenkomst ervaren? 

 Wat was prettig / goed? 

 Wat was onprettig / niet goed? 

 In welke mate is de bijeenkomst als veilig ervaren? 

 Zijn er dingen niet gezegd, die wel gezegd hadden moeten worden voor een goede 

beoordeling van de casus? 

 Wat was de reden, dat dit niet gezegd is? 

 

Evaluatie voorlichting voorafgaand aan dialoogtafelbijeenkomst 

Vragen (door de voorzitter): 

 Hoe is de voorafgaande voorlichting ervaren? 

 Zijn er thema’s gemist? 

 Waren er thema’s overbodig? 
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Bijlagen stap 7. 

Terugkoppeling en nabespreking 
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Dialoogtafel: Conclusies, Aanbevelingen en Verbeteracties (7a) 
 

Casusnummer:  

Datum dialoogtafel:   

Thema: 

 

Uitkomsten: 

Mate van regie-voering: laag/midden/hoog. 
Mate van tevredenheid: laag/midden/hoog. 
Mate van doelrealisatie: behaald/beperkt behaald/niet behaald.  

Factoren van mogelijke invloed op uitkomst(en): 

(gerelateerd aan jeugdige/ouder(s), professional(s), organisaties, beleid) 

SUCCESFACTOREN: 

Vanuit jongere/ouders: 

 
 
Vanuit professional:  
 
 
Vanuit instanties/organisaties:  

 

BELEMMERENDE FACTOREN: 

Vanuit jongere/ouders: 
 
 
Vanuit professional:  
 
 
Vanuit instanties/organisaties:  
 

Wat is de relatie tussen de factoren en de uitkomst(en) en wat zijn de conclusies, die getrokken kunnen worden? 
Wat en waar (op welke niveaus) ging het goed en wat / waar ging het minder goed? 

In relatie tot succesfactoren:  
 
 
In relatie tot belemmerende factoren:  
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Welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden?  

  

  

  

Welke verbeteracties kunnen geformuleerd worden?  

Wie is verantwoordelijk?  

SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 

Wat? Wie? Wanneer? 

   

   

   

 

*   Het formulier wordt gedeeld met de deelnemers aan de dialoogtafel en wordt niet extern verspreid



 

              HANDLEIDING DIALOOGTAFEL METHODIEK – light versie oktober 2019 

91 

Casus profiel - visuele weergave van uitkomsten (7b)  

Na vaststelling van het verslag kunnen de belangrijkste inzichten vanuit de dialoogtafel visueel weer worden 

gegeven in een casus profiel. Het gaat hierbij om een reconstructie van beleving van de deelnemers en niet 

persé om een reconstructie van feiten. De informatie opgenomen in het profiel is anoniem en niet herleidbaar 

tot de individuele deelnemers aan de dialoogtafel. Het profiel kan extern verspreid worden.  

Voor voorbeelden van de uitgewerkte profielen, zie: www.awtjf.nl 

 

Voorblad casus profiel

http://www.awtjf.nl/
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Casus profiel (2de blad)
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Format Evaluatiegesprek met Jeugdige en Ouder(s) (7c) 
 

Vragen:  

 Hoe heeft u de dialoogtafel ervaren? 

 Kwam de dialoogtafel overeen met uw verwachtingen? 

 Voelde u zich voldoende veilig om te zeggen wat u wilde zeggen? 

 Heeft u dingen niet gezegd, die u wel had willen zeggen? 

Zo ja, welke dingen waren dat? 

 Bent u tevreden over de uitkomst/conclusies van de dialoogtafel? 

 Wilt u terugkoppeling (op termijn) ontvangen over de behaalde resultaten? 

 Heeft u nog suggesties voor een volgende dialoogtafel? 

 Wilt u meedoen aan een casus-overstijgende dialoogtafel, als de resultaten van verschillende 

dialoogtafels worden besproken met verschillende partijen betrokken bij de zorg voor jeugd? 

 Wilt u meedenken in hoe wij de uitkomsten kunnen vertalen in bruikbare concrete 

producten, zoals bijvoorbeeld een stappenplan of checklist, voor ondersteuning van 

betrokkenen in de zorg voor jeugd? 

 Mogen wij u in de toekomst nogmaals benaderen om mee te doen aan onderzoek op het 

gebied van de zorg voor jeugd? 
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8. Overige informatie 
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Achtergrond 

Taken en Profiel Voorzitter Dialoogtafel (8a) 
 

Taken  

De voorzitter vervult de volgende taken:   

Voor de dialoogtafel bijeenkomst: 

- Bereidt de dialoogtafel voor met de organisator (CV);  

- Maakt een inschatting hoe de betrokken hulpverleners in de casus staan;  

- Maakt een adequate tijdsplanning; 

 

Tijdens de dialoogtafelbijeenkomst (bewaken en structureren): 

- Geeft leiding aan de dialoogtafels en zet daarbij de essentie van de dialoogtafel / het principe 

van de dialoogtafel methodiek uiteen; 
- Nodigt deelnemers uit kort aan te geven wat zijn/haar betrokkenheid bij de jeugdige/ouder(s) 

is en wat zijn/haar verwachtingen van de dialoogtafel zijn; 
- Verleidt deelnemers expertise in te brengen om samen te leren en een bijdrage te leveren aan 

de kwaliteit van zorg;  

- Stuurt de dialoogtafel op het proces, niet op de inhoud;  
- Bewaakt de structuur, veiligheid en openheid; 
- Houdt rekening met de verhoudingen binnen de groep; 
- Vergroot de participatie en betrokkenheid van deelnemers door vragen te stellen; 
- Maakt moeilijke zaken bespreekbaar; 
- Laat iedereen aan het woord (vermijdt tweegesprekken, remt overactieve spraakzame 

personen af, stimuleert deelnemers die weinig aan bod komen om hun mening te geven);  
- Zorgt dat deelnemers elkaar niet in de rede vallen; 
- Kiest geen partij en gebruikt neutrale termen; 
- Laat iedereen in zijn waarde en zorgt dat dit ook binnen de groep gebeurt en er geen 

persoonlijke aanvallen plaatsvinden (o.a. scheiding van personen en zaken);  
- Houdt rekening met emoties van deelnemers; 
- Voorkomt herhaling van zetten, maar blijft wel doorvragen; 
- Bewaakt het doel van de vergadering, houdt de hoofdlijn vast en voorkomt afdwalen;  
- Bewaakt dat aandachtspunten aan bod komen; 
- Vat regelmatig samen, blijft positief; 
- Legt de focus op de oplossing en niet op het probleem; 
- Zorgt dat aan het eind van de dialoogtafel heldere conclusies en aanbevelingen per thema 

worden geformuleerd en dat deze vertaald worden naar concrete verbeteracties; 
- Zorgt dat aan het eind van de dialoogtafelbijeenkomst duidelijk is wie de trekkers zijn van 

de afgesproken verbeteracties;  
- Bewaakt de tijd, zowel per onderdeel als van het geheel, zodat de bijeenkomst niet 

uitloopt; 

- Is voor alle deelnemers aanspreekpunt. 
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Profiel voorzitter 

De voorzitter voldoet aan het volgende functieprofiel:  
- Is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de jeugdzorg (is deskundig); 
- Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden; 
- Is empathisch; 
- Kan enige afstand nemen; 
- Heeft inzicht in groepsdynamiek en is in staat die dynamiek te bevorderen; 
- Is in staat de uitgangspunten en principes van de dialoogtafel uit te dragen; 
- Heeft een onafhankelijke positie t.o.v. deelnemers aan de dialoogtafel (is onpartijdig); 
- Is in staat een veilige sfeer te creëren tijdens de dialoogtafels; 
- Heeft een actieve luisterhouding; 
- Is in staat om emotionele reacties bij deelnemers te herkennen en te benoemen en op een 

passende wijze hiermee om te gaan; 
- Is zich bewust van eigen valkuilen (allergie); 
- Is in staat impasses te doorbreken door creatief nieuwe invalshoeken voor casussen aan te reiken.  

 
Uitstraling van de voorzitter: 

- Zelfvertrouwen 

- Rust 

- Vriendelijkheid 

- Enthousiasme 

- Procedurele dominantie  

 

Valkuilen voor voorzitters: 

- Zich verstoppen door gevoelens van onzekerheid 

- Geen macht willen gebruiken 

- Overactieve opstelling door een te groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 

Tabel 1: Coachingsvragen6 

Coachingsvragen  

Actievragen  Wat heb je toen gedaan?  
Waarom heb je dat zo aangepakt?  

Doelvragen  Wat wilde je met die actie bereiken?  
Wat dacht je dat de ondersteuning van het wijkteam 
je zou brengen?  

Realiteitsvragen  Wat heb je tot nu toe gedaan?  
Wat was daarvan het resultaat?  

Optievragen  Wat zou je willen?  
Welke mogelijkheden zie je?  

 

Training en intervisie voorzitters 
Training en intervisie zijn voor de voorzitters een belangrijke manier om vaardigheden en kennis op 
peil te houden en onderling van elkaar te leren. Vanuit NHL Stenden Hogeschool is er een training 
voor voorzitters van de dialoogtafel ontwikkeld. Dit trainingspakket is beschikbaar via www.awtjf.nl 
  

                                                      
6 Verhoeven, W. (2003). De dynamiek van coaching. Amsterdam: Boom/Nilissen. 

http://www.awtjf.nl/
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Checklist Dialoogtafel ‘Wat wanneer mee te nemen’ (8b) 
 

Voorbereidend gesprek met cliënt 
 Format voorbereidend gesprek met jeugdige en ouder(s) 

t.b.v. gesprekleider 
2 exemplaren 

 Format voorbereidend gesprek met jeugdige en ouder(s) 
t.b.v. cliënt en eventuele vertrouwenspersoon 

1-4 exemplaren 

 Ingevuld chronologisch verslag (CV) cliënt ten behoeve van 
jeugdige en/of ouder(s), eventuele vertrouwenspersoon, 
cliëntenvertegenwoordiger en/of organisator 

Minimaal 3 en maximaal 6 
exemplaren 

 Voorlichtingsfilmpje t.b.v. jeugdige en ouder(s)   

 Laptop  

Voorbereidend gesprek met voorzitter 
 Chronologisch Verslag cliënt 2 exemplaren 

 Agenda dialoogtafel t.b.v. deelnemers 2 exemplaren 

 Overzicht aangeleverde bespreekpunten (van cliënt en 
professionals) 

2 exemplaren 

 Handout concept Ppt-presentatie dialoogtafelbijeenkomst 
(eventueel laptop met presentatie om presentatie ter plekke 
aan te passen) 

2 exemplaren 

Dialoogtafelbijeenkomst 

Formulieren / bestanden 
 Presentielijst deelnemende professionals 1 exemplaar 

 Ppt presentatie voorlichting dialoogtafel t.b.v. professionals   

 Handouts Ppt presentatie voorlichting dialoogtafel t.b.v. 
professionals 

Afhankelijk van aantal 
deelnemende professionals 

 Ppt presentatie dialoogtafelbijeenkomst met thema  

 Agenda’s dialoogtafelbijeenkomst t.b.v. deelnemers Voor alle deelnemers 

 Agenda dialoogtafelbijeenkomst t.b.v. voorzitter 2 exemplaren 

 Ingevulde CV’s van zorgtraject jeugdige met stroomschema 
voor alle deelnemers 

Voor alle deelnemers 

 Format conclusies en aanbevelingen t.b.v. voorzitter 1 exemplaar 

 Evaluatieformulieren voor deelnemers Voor alle deelnemers 

Logistiek 
 Opname apparaat (opgeladen)  

 Laptop   

 Eventueel beamer  

 Post-its en pennen t.b.v. deelnemers voor het noteren van 
factoren 

2 x 3 post-its per persoon in 
twee kleuren (pos en neg) 

 Koekjes, chocolade, e.d.  

Feedbackgesprek met cliënt 
 Format feedbackgesprek met jeugdige en ouder(s) t.b.v. 

jeugdige en/of ouder(s) en eventuele vertrouwenspersoon 
1-4 exemplaren 

 Format feedbackgesprek met jeugdige en ouder(s) t.b.v. 
gespreksleider 

2 exemplaren 

 Ingevulde format conclusies en aanbevelingen t.b.v. jeugdige 
en ouder(s) en gespreksleider 

1-4 exemplaren 

 Cadeaubon voor cliënt (10,- euro, facultatief),  
Als ouder/jongere geen behoefte heeft aan feedbackgesprek, 
bon na afloop van dialoogtafel uitreiken 

Voor jeugdige vanaf 12 of voor 
ouders van kinderen < 12 jaar 
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Achtergrond 

Ethische kwesties in kwalitatief onderzoek (8c) 
 

Ontwerpfase 

• Respect voor deelnemers aan de dialoogtafel 

• ‘Benefice’ of onderzoeksbaten  

• Rechtvaardigheid 

 

Ethnografische fase (dataverzameling) 

• Geïnformeerde toestemming (vrijwillig): ook voor geluidsopname [indien van toepassing] 

• Zelfbeschikking (ook om te stoppen!) 

• Risico minimalisatie/beperking van schade, zowel fysiek, emotioneel en sociaal 

• Anonimiteit van de deelnemers: ook in transcripten 

• Vertrouwelijkheid: locatie onderzoek, informatie 

Analytische fase (data-analyse) 

• Zorgvuldig data-management: beperkte toegang, anonimisering, veilig opgeslagen 

 

Aandachtspunten 

Belang van beleefdheid en respect: beseffen dat je mensen om hun tijd vraagt om onderzoek te 

doen naar iets dat hen mogelijkerwijs niet (meteen) voordeel geeft. De belangen van deelnemers 

gaan altijd voor het onderzoeksbelang. 

Benefice/baten:  

Is er sprake van specifieke kwetsbaarheid van deelnemers of van een bepaalde 

afhankelijkheidsrelatie? 

- Fysieke schade mogelijk? 

- Emotionele schade? Bijvoorbeeld schaamte, herbeleving trauma 

- Sociale schade? Bijvoorbeeld uitsluiting uit een gemeenschap, reputatieverlies, 

stigmatisering 

- Eventueel ook: economische schade? Inkomensverlies door deelname? Mag je geld geven? 

Of een cadeautje? Hangt van de situatie af, als tijd geld kost bijvoorbeeld 

=> Eventueel zorgen voor nazorg 

Probeer de baten van het onderzoek voor de bredere maatschappij zo breed mogelijk te houden en 

de risico’s van deelname voor deelnemers zo laag mogelijk. Heeft ook te maken met de kwaliteit van 

je onderzoeksontwerp, als dat niet goed van kwaliteit is, loop je het risico dat je onderzoek weinig zal 

opleveren en heb je dus als het ware belangrijke bronnen verspild.  

Rechtvaardigheid: geen misleiding, eerlijkheid in informatie, geen misbruik of exploitatie van 

deelnemers 

Analyse en rapportage: gebalanceerde analyse, recht doen aan alle perspectieven 

Zorgvuldig datamanagement: beperk de toegang tot noodzakelijkheid  

 

Bron: Hennink, M., Hutter, I. & Bailey, A. 2011. Qualitative Research Methods, hoofdstuk 4 (p. 61-79).  

Deze principes zijn weer gebaseerd op het Belmont Report (1979) van The National Commission for 

the Protection of Human Subjects in Behavioral Research. 


