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Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande contactgegevens.

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB | 030 - 272 43 53
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812 GV | 030 - 272 43 53
E-mail: vib@rading.nl | website: www.rading.nl
Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd

De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor
een correcte beroepsuitoefening.

Video Interactie
Begeleiding
Voor pleegouders met een startende
plaatsing

De komst van een pleegkind in uw gezin brengt veel teweeg. Naast
het elkaar leren kennen, verandert ook uw hele gezinsdynamiek.
Een pleegkind heeft meestal veel meegemaakt en draagt, zoals dat
genoemd wordt, een rugzakje met zich mee. Wat hier precies in zit, is
vaak onduidelijk. En wat de inhoud ervan met het gedrag van het kind
doet, moet ook nog blijken.
Dit alles vraagt van u als pleegouder iets extra’s. Het ‘gewone’ opvoeden is doorgaans onvoldoende en moet worden afgestemd op uw
pleegkind.
Door VIB preventief ziet u wat uw pleegkind aan extra’s nodig heeft in
de opvoeding. Er wordt gewerkt aan vergroten van het zelfvertrouwen van het pleegkind waardoor het zich open kan stellen om anderen te gaan vertrouwen.

Bouwen aan zelfvertrouwen van het pleegkind
Dikwijls heeft een pleegkind op meerdere plekken moeten wonen en veel in
zorg en opvoeding gemist voordat hij/zij in uw gezin kwam. U begrijpt dat dit
het zelfvertrouwen maar ook het vertrouwen in anderen niet ten goede komt.
Ditzelfde geldt voor het opbouwen van een band met u. Dat is geen vanzelfsprekendheid.
Het is daarom belangrijk dat u aanvoelt waar uw pleegkind behoefte aan heeft
en dat u daar goed op kunt reageren.

(Her)kent u situaties als deze?
Linda (5 jaar) heeft pijn. Ze is gevallen. Ze huilt niet en zoekt haar pleegmoeder
niet op. De pleegmoeder loopt naar Linda toe en pakt haar op. Linda wil niet
op schoot zitten. Ze laat zich er stijf als een plank van afglijden en loopt weer
naar haar speelgoed.... Hoe troost u een kind dat niet getroost wil worden en
hoe komt het dat Linda zo reageert?
Jorit (8 jaar) probeert kaas met een kaasschaaf te snijden en dat lukt niet goed.
Hij vraagt geen hulp aan zijn pleegvader.

Na een tijdje maakt Jorit kreunende geluiden waardoor hij aandacht vraagt….
Hoe help je een kind dat geen hulp vraagt en hoe komt het dat Jorit zo reageert?

Waar staat VIB preventief in het algemeen voor?
VIB is een vorm van ondersteuning waarbij uw gezin op een aantal dagelijkse
gezinsmomenten wordt gefilmd door een Video Interactie Begeleider (VIB-er).
Aan de hand van die beelden:
 Observeert u samen met de VIB-er wat er precies gebeurt.
 Kijkt u hoe uw pleegkind op situaties reageert.
 Bespreekt u wat het gedrag van uw pleegkind met u doet, en hoe u daarop
reageert.
Het later terugkijken van de filmpjes werkt erg verhelderend omdat u dan van
een afstand het geheel observeert, zonder dat u zelf in de situatie zit.

VIB preventief in de praktijk
Bij de start van het traject brengt de VIB-er - aan de hand van de ‘bouwstenen
van hechting’ - samen met u de hechtingsontwikkeling van uw pleegkind in
kaart. Daarna volgen deze stappen:
 De VIB-er maakt een video-opname van ongeveer 10 minuten die hij/zij in
een vervolgafspraak met u bespreekt.
 Bovenstaande herhaalt zich 4 à 5 keer.
 De VIB-er draagt de aandachtspunten over aan uw pleegzorgbegeleider.

Wat levert VIB op?
 Het pleegkind voelt zich gezien en gehoord.
 Pleegouders krijgen psycho-educatie en concrete handvatten voor omgaan
met gedrag van hun pleegkind.
 Een optimale ingroei van het pleegkind in het pleeggezin.

