
Gezamenlijke besluitvorming / zeggenschap / inspraak

Samenwerking en afstemming tussen betrokken partijen

Eigen regie jongere en ouders Ondersteuning op maat

Systeemgerichte aanpak in hulpverlening

Aan de slag met de dialoogtafel
De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 
Friesland heeft de dialoogtafelmethodiek 
ontwikkeld - een systematische re�ectiemethodiek 
met als doel verbetering van de kwaliteit en het 
proces van zorgverlening.

Meer weten?
Wil je meer weten over AWTJ Friesland? 
www.werkplaatsenjeugd.nl/friesland

Unieke kenmerken
De top 5 thema's

juni 2019

De dialoogtafelmethodiek 
Dialoogtafels zijn op een gestructureerde wijze uitgevoerde 
gesprekken tussen ouders, jeugdigen en alle betrokkenen bij de 
zorg (van welzijn- en jeugdhulpprofessionals tot leerkrachten, 
vrijwilligers, familie en bekenden). Hierbij gaat de aandacht 
vooral naar factoren die de zorgverlening bevorderen dan wel 
belemmeren, hoe men van elkaar kan leren en verbeterafspraken 
kan maken.

 

Onder leiding 
van een 

onafhankelijke 
voorzitter

Toepassingsmogelijkheden 
Wil je een hulpverleningstraject evalueren? Is er sprake van 
afschaling van specialistische zorg naar eerstelijnszorg? 
Wil je bredere casus-overstijgende vraagstukken evalueren? De 
dialoogtafelmethodiek lijkt een aangewezen methode hiervoor. 
Alle deelnemende partijen kunnen vanuit een gelijkwaardige 
positie ervaringen delen, gezamenlijk een analyse maken van 
wat wel en niet werkt en de onderliggende oorzaken voor de 
geconstateerde knelpunten bespreken. Zo kan een lerende 
omgeving en een daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit 
en het proces van zorgverlening aan jeugdigen en gezinnen 
gerealiseerd worden. 
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Concrete 
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(SMART) + trekkers

In open dialoog 
ontstaan inzichten 

in uitkomsten, 
succesfactoren en 

eventuele 
knelpunten

Dialoogtafels zijn
geaccrediteerd

Handleiding en 
training voor 
gebruikers 

(professionals en 
voorzitters)

 

De top 5 problematiek

Op dit moment zijn er 23 dialoogtafels gehouden

Op dit moment zijn er 23 dialoogtafels gehouden

Deelnemers 
aan het woord

Wat kan nog beter?
 

Jongere: 
"Ik vond het mooi om echt je 
verhaal te kunnen vertellen. Je 
voelt je meer begrepen" 
 
Wijkteammedewerker:
"In de 10 jaar als hulpverlener heb 
ik nooit meegemaakt dat er zo 
kritisch en gestructureerd 
gekeken werd naar het 
hulpverleningsproces"

Het aansluiten bij behoeften 
en wensen van gezinnen
 
Het stellen van gezamenlijke 
doelen
 
Samen optrekken bij het 
signaleren van problemen 
 
Elkaars deskundigheid  
en kennis benuttenPsychische en gedragsproblematiek

Ontwikkelingsstoornissen Multiprobleem

Huiselijk geweld Schoolverzuim

 
 

https://www.werkplaatsenjeugd.nl/academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/academische-werkplaats-transformatie-jeugd-friesland/

