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Videobegeleiding 

De band tussen ouders en kinderen is heel bijzonder. Toch zijn er in elk gezin wel 

eens momenten dat het niet zo lekker loopt. Videobegeleiding kan helpen 

voorkomen dat kleine problemen groter worden. 

Wat is Videobegeleiding? 

Videobegeleiding laat zien hoe het contact tussen jou en je kind(eren) verloopt. 

Videobegeleiding gaat uit van wat goed gaat en kan hiermee zorgen voor meer 

positiviteit in het contact met je kind(eren). 

Hoe werkt Videobegeleiding? 

De videobegeleider komt bij je thuis om korte opnames te maken van alledaagse 

gezinssituaties. Tijdens een vervolgafspraak bekijken en bespreken jullie de beelden. 

De videobegeleider laat zien wanneer het contact tussen jou en je kind prettig 

verloopt. Hij/zij helpt je te zien wat maakt dat het contact goed verloopt, waar jouw 

kracht als ouder ligt en hoe je deze verder kunt ontwikkelen. 

Zo leer je deze goede momenten zelf te herkennen en kun je hiermee aan de slag. 

Voor wie is Videobegeleiding geschikt? 

• Wanneer het contact met je kind overschaduwd wordt door spanning/zorgen of 

het contact loopt niet zoals je zou wensen. 

• Als jij je afvraagt hoe je prettiger met je kind kunt omgaan. 

• Als je merkt dat je kind niet goed ‘in zijn vel zit’. 
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Enkele voorbeelden: 

• je kind huilt ontroostbaar 

• de eetmomenten zijn ongezellig, ruzies aan tafel 

• op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf loopt het niet lekker 

• je kind heeft last van driftbuien  

• je kind heeft moeite met zindelijk worden. 

Contactmomenten 

De videobegeleider maakt een afspraak voor een bezoek bij je thuis. Na het 

kennismakingshuisbezoek wordt een afspraak gemaakt voor de eerste video-

opname. 

Kosten 

Videobegeleiding is gratis. 

Privacy 

De video-opnames worden nooit zonder toestemming aan anderen getoond 

Tijdig beginnen 

Kinderen opvoeden is een uitdagend proces. Het is dan ook heel logisch dat er 

situaties zijn waar je niet zo goed raad mee weet. Problemen zijn vaak het best op te 

lossen wanneer je tijdig in actie komt. De oplossing hoeft helemaal niet zo 

ingewikkeld te zijn. 

Aanmelden 

Heb je nog vragen of wil jij je aanmelden dan kan dat via het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (telefoonnummer zie achterzijde folder) of via de website: www.cjg-wm.nl   
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Bereikbaarheid 

Zuyderland JGZ is bereikbaar via het centrale nummer van Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG), telefoonnummer: 046 -750 7000 

 

Websites 

www.zuyderland.nl 

www.cjg-wm.nl    

 


