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Werkvorm: Discussievragen naar aanleiding van een casus  
 

Doelen:  

• Deelnemer wordt zich bewust van de verschillende belangrijke onderdelen die 
binnen casuïstiek besproken dienen te worden 

• Deelnemer is beter in staat om handelingsgericht casuïstiek te bespreken 

• Deelnemer heeft inzicht in eigen belemmeringen, taken en verantwoordelijkheden 
 
Tijd:   15-20 min 
Materiaal:  Discussievragen en aantekeningenpapier  
Vorm:   Groepsdiscussie (max 5 personen) 
 
Uitvoering:  
Vraag één van de deelnemers een casus in gedachten te nemen waarin hij/zij zich zorgen 
maakt over een kind of cliënt en dat wil bespreken met een aandachtsfunctionaris. Bespreek 
vervolgens de 5 discussievragen;  

• Ga methodisch te werk; werk alle vragen één voor één af en let op de tijd  

• Laat één persoon het proces bewaken om te zorgen dat er niet te veel uitgeweid 
wordt over de casus zelf maar antwoord wordt gegeven op de vragen 

• Onderscheid objectieve en subjectieve antwoorden op de vragen. 

• Vraag door als het niet helder wordt. 
 
 
Nabespreking: 
Vraag aan het groepje hoe deze methode is bevallen en of dit heeft geleidt tot een duidelijk 
beeld van de casus, de voors- en tegens van handelen en wat de volgende stap is. Daarbij is 
van belang om te beseffen dat casuïstiek vaak veel oproept (gevoelens, feiten, gedachten, 
ideeën, meedenken, goede adviezen, etc.) en dat dat er ook voor kan zorgen dat het proces 
stokt en er niet besloten wordt wat te doen. Doel van methodische bespreking is richting en 
voortgang geven aan het proces. 
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(Discussie) Vragen n.a.v. een casus 
 
Wanneer je collega bij jou als aandachtsfunctionaris komt, kun je onderstaande vragen 
gebruiken om zicht te krijgen op de casus (ernst en urgentie). Welke mogelijke 
belemmeringen spelen een rol en hoe kom je tot een professionele aanpak. Tot slot kunnen 
jullie samen kijken wat jezelf kunt doen en wat een mogelijke vraag en taak voor Veilig Thuis 
zou zijn. 
 
1. Is dit een situatie waarvan je vindt dat er iets moet gebeuren? Motiveer je antwoord. 

Wat stimuleert je om actie te ondernemen 
 
 
 
 
 
2. Wat zijn mogelijke belemmeringen? 
 
 
 
 
 
3. Welke stap (pen) zou je ondernemen? 
 
 
 
 
 
 
4. Tot hoever gaat volgens jou je eigen taak of verantwoordelijkheid? 

 
 
 
 
 
 

5. Wat verwacht je van Veilig Thuis? 


