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

Jarabee is specialist op het gebied van:

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

gezin en opvoeden
zelfstandigheid en zelfredzaamheid
onderwijs en zorg
veiligheid
ouderschap en scheiding

Privacy
afspraken
bij Jarabee

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.

Aanmelden kan via www.jarabee.nl

Bij gebruik van beeld- en geluidsopnames

Introductie

4. Dossier
De bevindingen van de extra hulp met beeldmateriaal worden vermeld in
het cliëntdossier: het resultaat van deze hulp.

Je bent of je kind is in behandeling bij Jarabee. Het kan zijn dat er tijdens de
behandeling gebruik wordt gemaakt van beeld- en geluidsopnames. Om je
privacy te waarborgen, houden we ons aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In deze folder lees je de afspraken die we hebben
vastgelegd voor jouw privacy en die van onze medewerkers. Het is goed om
de afspraken vooraf door te nemen, zodat je weet waar je aan toe bent.

5. Beëindiging van de behandeling
Jarabee gebruikt beeld- en geluidsopnames ter ondersteuning van de
behandeling. Hierover wordt in het dossier gerapporteerd (zie 4). Na beëindiging
van de behandeling en na akkoordverklaring van betrokkenen van het
Eindverslag, vernietigt Jarabee alle opnames.

In het Jarabee werkplan, dat samen met je wordt opgesteld, wordt (indien
dit aan de orde is) over de inzet van beeld- of geluidsopnames
gerapporteerd. Met het ondertekenen van dit werkplan geef je ook
toestemming tot het inzetten van deze extra hulp of methodieken.
Voorbeelden zijn video-hometraining (VHT), video-interactiebegeleiding
(VIB), Observatiediagnostiek, Ouder-Kind-Interactie-Begeleiding (OKI-B)
of Ouderschap bij Scheiding-Video (OBS-V).

Afspraken
1. Duidelijk doel
Het doel van het maken van opnames is voor alle betrokkenen (cliënt én
medewerker) duidelijk.
2. Vertrouwelijk
- De opnames worden alleen bekeken door de medewerker zelf en
rechtstreeks betrokken hulpverleners. Soms met een opleider/ supervisor
en/of de mede-supervisanten.
- Je ziet altijd alleen maar de opnames die van jou/jullie gemaakt zijn. Nooit
de opnames van een andere cliënt.
- Wanneer de opnames aan derden worden vertoond gebeurt dit altijd
na je schriftelijke of mondeling vastgelegde toestemming. Je wordt vooraf
geïnformeerd met welk doel de opnames gebruikt worden.
3. Zelfgemaakte opnames
Jarabee heeft als uitgangspunt dat filmpjes of geluidsopnames die door jou
naar Jarabee verzonden worden, niet worden geopend en meteen worden
verwijderd. Indien hier een uitzondering op gemaakt wordt, worden er
specifieke afspraken gemaakt tussen jou en de hulpverlener op welke wijze
dit gebeurt.
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Opnames voor kwaliteitsverbetering medewerkers
Video-interactiebegeleiding (VIB) opnames worden gemaakt voor het
deskundiger maken van medewerkers en hebben ook enkel alleen dat
doel. Na het bespreken van de opnames door de VIB-begeleider met de
medewerkers worden de opnames vernietigd. Als er VIB-opnames in de
groep van je kind worden gemaakt word je hierover geïnformeerd. De
wijze waarop hoor je van de medewerkers uit de groep van je kind.

Zelf geluidsopnames maken
(zelf beeldopnames maken is niet toegestaan)
Het kan voorkomen dat je zelf een geluidsopname wilt maken van een gesprek
met een hulpverlener. Hierbij hanteren we een aantal spelregels. Deze spelregels
gelden voor alle betrokkenen(en indien gewenst door allen ondertekend).
1. Voor het gesprek wordt kenbaar gemaakt dat het gesprek wordt
opgenomen.
2. Het doel van de opname wordt besproken, waardoor alle aanwezigen hiervan
op de hoogte zijn.
3. De opname mag enkel worden gebruikt voor het doel dat beschreven staat in
spelregel twee.
4. De opname is alleen voor eigen gebruik. Dit betekent dat het niet aan derden
mag worden verstrekt of openbaar worden gemaakt zonder toestemming.
5. Opnames moeten in de originele vorm blijven. Dat wil zeggen dat er niet
geknipt en geplakt mag worden, waardoor de context van de opname kan
veranderen.
6. Zijn er zwaarwegende redenen om een opname niet toe te staan? Dan moet
er een alternatief geboden worden. Wat een acceptabel alternatief is wordt
gezamenlijk vastgesteld.
7. Indien gewenst kan Jarabee om een kopie van de door jou gemaakte opname
vragen, of Jarabee kan de keuze maken om zelf ook een opname te maken.

