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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
binnen pleegzorg

Veel pleegkinderen hebben weinig vertrouwen in zichzelf en in de
ander. Ze komen uit een thuissituatie waarin zij niet langer kunnen
verblijven en worden hierdoor van hun ouders gescheiden. In een
pleeggezin moeten zij opnieuw vertrouwen opbouwen.
Voor pleegouders betekent dit dat zij goed moeten kunnen aanvoelen
wat hun pleegkind nodig heeft om te kunnen reageren op zijn/haar
behoeften.
Andersom, als pleegkinderen weer thuis gaan wonen, zullen zij en
hun ouders weer aan elkaar moeten wennen. Er ontstond immers een
breuk in de relatie en die moet hersteld worden.
Maar ook als kinderen in het pleeggezin blijven wonen, houden ouders een belangrijke rol en is het belangrijk dat het contact met hun
kind optimaal verloopt.

VIB bij thuisplaatsingen - Wanneer een kind vanuit het pleeggezin weer bij
zijn ouders gaat wonen, worden ouders via VIB gesteund in het weer op gang
brengen van een natuurlijke opvoedingssituatie. Een veilige relatie (hechting)
staat daarbij voorop.

VIB in de praktijk
Een VIB-traject bestaat gemiddeld uit vijf keer filmen en vijf keer terugkijken.
Het filmen duurt 10 tot 15 minuten. Gefilmd worden alledaagse situaties waarin er interactie is tussen (pleeg)kind en (pleeg)ouder. Zoals een spelletje doen,
verzorging (van jonge kinderen), eten of naar bed brengen.
Bij het terugkijken krijgen deze punten aandacht:
 Wat gaat zichtbaar goed tijdens contact?
 Wat maakt dat het contact op sommige momenten goed verloopt?
 Hoe reageert het (pleeg)kind wanneer (pleeg)ouders hem/haar sensitief en
responsief benaderen?

Doel Video Interactie Begeleiding (VIB)

Verder komt de VIB-er de ene week bij (pleeg)ouders thuis om te filmen en de
andere week om filmfragmenten terug te kijken en bespreken.

VIB richt zich op verbeteren van de communicatie tussen pleegouders en
pleegkind(eren) en tussen kind(eren) en ouders. Via korte filmfragmenten van
alledaagse situaties wordt gekeken naar wat goed gaat. Die beelden worden
met (pleeg)ouders en VIB-er (begeleider) bekeken waarna afspraken worden
gemaakt over hoe bepaalde vaardigheden verder geoefend kunnen worden.

Er wordt tot slot ook met een hulpverleningsplan gewerkt waarin concrete
doelen staan gesteld. Aan het eind van het traject wordt aan de hand daarvan
geëvalueerd.

VIB voor pleegouders
VIB preventief - Bij de start van de plaatsing van een pleegkind (0-12 jaar) kan
VIB ter ondersteuning worden ingezet tijdens de opbouw van een hechtingsrelatie tussen pleegouders en pleegkind.
VIB curatief - Wanneer er vragen of zorgen zijn over gedrag of zelfvertrouwen
van een pleegkind waar hechtingsproblematiek aan ten grondslag ligt, kan VIB
worden ingezet om gedragsproblemen aan te pakken.

VIB voor ouders
VIB bij bezoekregelingen - Tijdens bezoeken van ouders aan hun kind wordt
VIB ingezet om het samenzijn voor beide partijen prettiger te laten verlopen.

Wat levert VIB op?
 Het (pleeg)kind voelt zich gezien en gehoord.
 (Pleeg)ouders krijgen concrete handvatten voor omgaan met gedrag van
hun (pleeg)kind.
 (Pleeg)kinderen voelen zich meer gezien en beter gehoord waardoor hun
zelfvertrouwen groeit en gedragsproblemen afnemen.
 (Pleeg)ouders begrijpen hun (pleeg)kind beter waardoor opvoeden beter
verloopt en het basisvertrouwen van het pleegkind groeit.
 De relatie (hechting) tussen pleegkind en (pleeg)ouders verbetert.
 Ouders leren beter bij hun kind aansluiten waardoor onderling contact
verbetert en bezoekregelingen prettiger verlopen.

