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Fotograferen en filmen op het consultatiebureau  

Foto of film- en geluidsopnames gemaakt door ouders/opvoeders 
Als ouder/opvoeder wilt u zoveel mogelijk momenten van uw kind(eren) vast leggen 
en daar kan ook een bezoek aan het consultatiebureau bij horen. 
  
Wij hebben geen bezwaar dat er opnames gemaakt worden van uzelf en uw kind als 
u een bezoek brengt aan het consultatiebureau. 
Maar het is belangrijk rekening te houden met de privacy van andere bezoekers en 
medewerkers. Daarom zijn er een aantal regels voor het maken en gebruiken van 
foto, film- en geluidsopnames. Zo zorgen we ervoor dat iedere bezoeker zich prettig 
voelt. 

 

 

Foto, film en geluidsopnames 

 Opnames maken van uzelf en uw kind mag, maar let op dat er geen andere 
bezoekers (ouders en/of kinderen) of medewerkers herkenbaar te zien of te horen 
zijn.  

 Wilt u opnames maken van iemand? Vraag dan altijd toestemming. Vertel er ook 
bij wat u met de foto, film- of geluidsopnames wilt doen. Dit geldt ook als het een 
van onze medewerkers betreft. 

 Het gebruik van verborgen camera’s op het consultatiebureau is nooit toegestaan! 
Ook het maken van verborgen geluidsopnames zonder uitdrukkelijke toestemming 
van onze medewerkers is niet toegestaan. 

Pas op! Een mooie foto of film maken mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van 
uw kind! Let dus altijd goed op als u door de camera kijkt of er geen gevaarlijke 
situatie ontstaat.  

Social media 

Wilt u foto’s, film- of geluidsopnames delen via social media?  
 Zorg dan dat geen andere mensen (aanwezig op het consultatiebureau) te zien of 

te horen zijn (tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen). 
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 Doe niets op social media wat u en uw kind, andere bezoekers of onze 
medewerkers kan schaden. 

 Denk er aan dat iets op social media (internet) bijna niet meer te verwijderen is. 
 

Gebruik social media en foto's door ons consultatiebureau 
Wij laten met foto's en informatiefilmpjes zien hoe het er aan toe gaat op ons 
consultatiebureau. Hiervoor maken we graag gebruik van ouders en kinderen die het 
consultatiebureau bezoeken. Uiteraard vragen we altijd schriftelijke toestemming.  

Foto of filmopnames door medewerkers van het consultatiebureau 

Het kan zijn dat medewerkers voor hun eigen deskundigheidsbevordering opnames 
maken of dat er foto’s gemaakt worden voor het actualiseren van folders, onze 
website, nieuwsbrief of ter ondersteuning van bijvoorbeeld cursussen of scholingen. 
Hierbij kunnen wij hulp vragen en dan is het handig als bekend is hoe wij met dit 
beeldmateriaal omgaan en wat we ermee doen.  

Foto of filmopnames 

 Bij het maken van opnames vragen wij ouders/opvoeders altijd uitdrukkelijk om 
toestemming (schriftelijk). 

 Meestal maken wij gebruik van een professioneel fotograaf of filmmaker. 
 Ook medewerkers kunnen soms foto’s of films maken. Van alle medewerkers mag 

u verwachten dat zij schriftelijk om toestemming vragen.  
 De foto's en filmpjes worden alleen gebruikt om andere ouders en betrokkenen te 

informeren over het aanbod en diensten van het consultatiebureau. 
 Het kan voorkomen dat medewerkers zelf foto’s of filmpjes maken om een 

gebeurtenis vast te leggen die buiten de spreekkamer plaatsvindt, bijvoorbeeld 
tijdens een evenement of een bijeenkomst in het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Dit zijn situaties waarin niet iedereen even alert is om toestemming te vragen. Van 
onze medewerkers mag u dit wel verwachten. Gebeurt dat niet? Spreek ons hier 
dan ook gerust op aan en vraag waarvoor de foto gebruikt gaat worden. Geef het 
aan als u niet wilt dat uw foto gebruikt gaat worden! 

Vragen? 

Stel uw vragen gerust aan de medewerkers van het consultatiebureau. We helpen u 
graag verder. 
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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    
 
 

http://www.cjg-wm.nl/

