Video Interactiebegeleiding en hechting
Verdiepingstraining voor videohometrainers
Veilige hechting is even noodzakelijk als eten en drinken. Door onthouding van deze hechting
ontstaat frustratie. Deze frustratie blijft het gedrag van kinderen sturen en stelt hun opvoeders voor
veel vragen. Deze praktijkgerichte, interactieve training geeft je handvatten om gedrag veroorzaakt
door hechtingsproblematiek te herkennen en samen met ouders aan te pakken.
Doelgroep
De training Video interactiebegeleiding (VIB) en hechting is bedoeld voor videohometrainers die regelmatig te maken hebben met kinderen met problematische
gehechtheid. Trainers die willen leren om met meer kennis over hechtingsprocessen
beelden te analyseren. En in gesprek met ouders de beelden van het kind steeds te
koppelen aan de hechtingsgeschiedenis en specifieke behoeftes van dit kind.
Inhoud
Tijdens de training leer je werken met de bouwstenen van hechting van Truus
Bakker van Zijl en de cirkels van veiligheid en vertrouwen. Je leert beelden
koppelen aan deze bouwstenen en de verschillende hechtings-stijlen. Je brengt
zelf actuele beelden in van interacties van kinderen met problematische
gehechtheid. Je wisselt met andere deelnemers van gedachte over wat deze
kinderen nodig hebben om ze meer basisveiligheid te bieden. Daarnaast breng je
actuele beelden in van je begeleidingsgesprekken met ouders. Daardoor ga je
bewuster en met meer deskundigheid beelden met hen bespreken.
Werkwijze
Deze training start met een klassikale informatiebijeenkomst van 4 uur waarin we de
verschillende aspecten van basiscommunicatie en hechting behandelen.
 Wat is de invloed van interactie op de ontwikkeling van het brein en het ontstaan van basisvertrouwen?
 Hoe kan basiscommunicatie ingezet worden om in te halen/ te herstellen als kinderen hier in
de eerste levensjaren veel in gemist hebben?
Er wordt gebruikgemaakt van voorbeeld filmpjes en praktische oefeningen. Met deze kennis gaan
we in de bijeenkomsten die hierop volgen in subgroepen aan de slag met beeldmateriaal van eigen
casussen van de deelnemers. Deze vervolgbijeenkomsten benutten we vooral om de verbinding te
maken met de praktijk door uitwisselen en oefenen met elkaar. We houden rekening met vooraf
aangegeven specifieke leerwensen van de deelnemersgroep.
Resultaat
Na afloop ben je in staat om:
 Te herkennen wat de invloed is van de verschillende hechtingsstijlen op interactiepatronen.
 Met behulp van beeld voor beeldanalyse stukjes met helpende
interacties te selecteren.
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Ouders te ondersteunen om door de interactie de basisveiligheid en het zelfvertrouwen van het
kind te versterken.
(Preventieve) VIB gericht op hechting uit te voeren.

Wat kun je van ons verwachten?
Al onze trainers zijn HBO opgeleide trainers, die gecertificeerd zijn voor de specifieke training(en)
die zij geven. In dit geval een AIT gecertificeerde opleider Video-hometraining/ VideoInteractiebegeleiding die gespecialiseerd is in hechting en trauma.
Deze training is geaccrediteerd met 48,6 punten voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor haar volledige
trainingsaanbod.
Tijdsinvestering en trainingsmateriaal
Een dagdeel voor de startbijeenkomst. Vier vervolgbijeenkomsten van 2 uur die steeds circa 2 uur
voorbereiding/ leestijd vragen. We werken met illustratief beeldmateriaal en praktische oefeningen.
Alle deelnemers krijgen een reader met achtergrondinformatie, voorbereidingsformulieren en
praktische hulpmiddelen om kennis over te dragen aan (pleeg)ouders.
Groepsgrootte en locatie
In de startbijeenkomst maximaal 20 deelnemers, in de subgroepen maximaal 4 deelnemers. De
bijeenkomsten vinden plaats op een van hoofdvestigingen van Combinatie Jeugdzorg, afhankelijk
van de groepssamenstelling.
Kosten
Prijs op aanvraag via ons Servicepunt (zie ‘Informatie en aanmelden’).
Informatie en aanmelden
Voor informatie en advies over deze training en aanmelding/verwijzing
kunt u terecht bij het Servicepunt. Onze jeugdhulpconsulenten helpen
u graag! Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur via:
 telefoon: 040 702 26 60
 e-mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.
Meer informatie vindt u ook op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl
Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugdhulp
Combinatie Jeugdzorg biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij
complexe vragen of problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het
kind staat daarbij voorop. Afhankelijk van de hulpvraag bieden we jeugdhulp thuis of op een van de
locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of
gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg. Daarnaast bieden we cursussen en trainingen voor
kinderen, jongeren, ouders en professionals. Combinatie Jeugdzorg werkt vooral in ZuidoostBrabant en Midden-Limburg. We hebben vijf hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en
Heibloem en ongeveer dertig kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450
pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.
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