
  

  

 
Jarabee is specialist op het 
gebied van: 
- Trauma en gehechtheid  
- Problematische opvoedsituaties 
- Jong ouderschap  
- vervangend opgroeien  
- complexe scheiding 
- veiligheid en seksualiteit  

 
 
 
 

   

Samen	  kijken	  en	  leren	  

Jarabee versterkt!  

Onze missie is dat kinderen en 

jongeren zich zo optimaal mogelijk 

kunnen ontwikkelen. Jarabee is er 

voor gezinnen waarbij complexe 

vraagstukken de ontwikkeling van 

het kind of de jongere in de weg 

staan. Zij komen er zelf of met lichte 

ondersteuning niet uit. Met 

betrokken professionals, 

pleeggezinnen en in samenwerking 

met andere organisaties 

ondersteunen we kinderen, jongeren 

en gezinnen om er sterker uit te 

komen.  

Door altijd te kijken naar de 

omgeving van het kind, benaderen 

we het vraagstuk vanuit 

verschillende perspectieven 

(systemisch).  

Hierdoor ontstaan passende 

oplossingsmogelijkheden en 

versterken we kinderen, jongeren en 

gezinnen om regie in hun eigen 

leven te voeren.  

Eigen kracht is wat iemand zelf 

kan, samen met zijn omgeving. 
	  
	  

Ouderschap	  
bij	  Scheiding	  
&	  Video	  



  

  

   

Ouderschap bij Scheiding & Video 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  

Voor een kind is goed contact met beide ouders van groot 
belang. Zeker in een situatie waar er sprake is van een scheiding. 
Gescheiden ouders met opvoedingsvragen of –problemen hebben 
veel baat bij de inzet van video-opnames. Door de opnames leer 
je de signalen van je kind(eren) te herkennen en effectief en 
begrijpend te reageren.  
 
Inzet van videobeelden… 
bij begeleide omgang 
Bij deze methode worden video-opnames gemaakt van contactmomenten 
tussen jou en je kind(eren). De beelden maken helder hoe je kind 
reageert in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld hoe je kind reageert op jullie 
bij het wisselmoment van de ene ouder naar de andere ouder. Of op 
jouw enthousiasme als ouder. We bespreken wanneer en hoe het jou lukt 
om goed af te stemmen op je kind. Daardoor wordt jullie contact 
plezieriger. Je kind voelt zich prettiger en jij krijgt meer zelfvertrouwen, 
waardoor jullie band verbetert. We kijken op de beelden naar wat goed 
gaat. Die positieve momenten willen we uitvergroten.  
 
bij gezamenlijke gesprekken 
Bij deze methode leggen we de gesprekken van jullie - als ouders 
onderling - vast in beelden. We bespreken daarna wat we zien, maar ook 
of het jullie lukt aan te sluiten bij de behoefte die je kind(eren) 
heeft/hebben. Daarbij halen we er korte fragmenten uit waarin we zien 
dat jullie kind(eren) centraal staan en jullie communicatie effectief is.  
We focussen op dat wat goed gaat. De videobeelden helpen jullie om 
beter af te stemmen op het belang van goede communicatie tussen 
jullie. Ook helpen ze jullie om het vertrouwen in elkaar te vergroten.  
 
bij het jonge kind  
Het is belangrijk dat we jullie kinderen zien en spreken. Bij kinderen, met 
name onder de 5 jaar, is het niet altijd mogelijk om een gesprek te 
voeren. De camera wordt gebruikt om toch een beeld te krijgen van hoe 
kinderen functioneren. Bij voorkeur wordt de overdracht tussen 
ouders gefilmd, maar het is ook mogelijk om dit toe te passen in de 
thuissituatie(s) van een ouder(s). 
 

Opvoedhulp in beeld 
 
We kunnen ons voorstellen dat het spannend is dat er beelden worden 
gemaakt. Het is daarom goed om te weten dat er gekeken wordt naar de 
positieve momenten in het contact met je kind(eren). We kijken naar het 
gedrag van het kind en vervolgens naar wat hij of zij nodig heeft van 
jullie om zich veilig te voelen.  
 
Vertrouwelijk  
De beelden worden vertrouwelijk gebruikt. Ze worden alleen getoond aan 
betrokken hulpverlener(s) en ouders. Nooit aan derden zonder 
toestemming. Het resultaat van het ingezette beeldmateriaal wordt 
beschreven in het cliëntdossier. De beelden zelf worden vervolgens 
vernietigd.  
 
Meer informatie en aanmelden 
Natuurlijk is geen enkele situatie hetzelfde. We proberen zoveel mogelijk 
bij jouw hulpvraag aan te sluiten. Wil je weten of deze methodiek in jouw 
situatie past? Neem dan contact op met Helga Oude Hendriksman 
(opleider/video hometrainer) via houdehendriksman@jarabee.nl  
 
 
 
 


