
Video-
hometraining

Positief ouderschap. Kijk, zo doen we dat!

Mark en Elise
Mark en Elise hebben twee adoptiekinderen: 
Luuc en Doenja. Ze hebben de kinderen met 

veel liefde in hun hart gesloten. Maar regel-
matig brengt het gedrag van de kinderen hen 
tot wanhoop. Ze maken zich zorgen over de 

ontwikkeling van de kinderen en zijn onze-
ker geworden over de manier waarop ze met 
Luuc en Doenja kunnen omgaan. Doenja wil 

niet geknuffeld worden. Luuc heeft leerpro-
blemen, speelt de baas over leeftijdsgenoten 

en heeft geen vriendjes. 
Aan de hand van Video-hometraining is de 

trainer samen met de ouders gaan kijken 
naar de behoeften van de kinderen. Dank-
zij die beelden hebben de ouders ontdekt 

dat Luuc en Doenja heel veel behoefte aan 
structuur hebben. Mark: “Nu we de kin-
deren meer structuur bieden, zijn ze veel 

rustiger geworden! Daardoor hebben wij als 
ouders weer het gevoel grip te hebben op de 

gezinssituatie.”

Wat is Video-hometraining 
Video-hometraining (VHT) helpt u om zichtbaar te maken hoe 
de communicatie binnen uw gezin verloopt. Hiervoor worden  
korte video-opnames gemaakt van gebruikelijke dagelijkse 
bezigheden binnen uw gezin. In deze opnames is zichtbaar 
wat er goed gaat én waar verbetering nodig is. De video-
opnames worden samen met u bekeken en besproken  Door 
het kijken naar de beelden,  zult u ervaren dat u  zelf goed 
kunt benoemen en kunt zien wat er nodig is binnen uw gezin.

Voor wie is Video-hometraining
VHT is geschikt voor alle gezinnen die een steun in de rug 
kunnen gebruiken in de opvoeding. VHT biedt u concrete 
handvatten  om als ouder(s) opnieuw positief contact te 
krijgen met uw kind(eren).

Werkwijze Video-hometraining
De VHT vindt bij u thuis plaats en er zal wekelijks contact met 
u zijn. De ene week maakt de Video-hometrainer een korte 
video-opname van het dagelijks gezinsleven, waarbij zoveel 
mogelijk iedereen aanwezig is. Dit kan zijn tijdens een maal-
tijd,  op een moment dat de kinderen net uit school komen 
of naar bed gaan, etc.. 
De andere week kijkt u samen met de Video-hometrainer 
de beelden terug. U kijkt dan naar de goede momenten en 
de positieve contacten met uw kind(eren) en u als ouder(s). 
Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de manier 
waarop uw kind contact maakt, hoe u als ouder(s) hierop 
reageert, hoe de beurtverdeling plaatsvindt in uw gezin en 
op welke manier u als ouder(s) leiding geeft aan uw gezin.
Door de VHT krijgt u inzicht in de vaardigheden die u 

Genieten van het ouderschap, dat is wat u wilt. Maar soms zijn er omstandigheden 
binnen uw gezin waardoor dit niet lukt. Uw kinderen luisteren niet naar u, er is ruzie 
in uw gezin, niemand voelt zich begrepen. Genieten van het ouderschap lijkt dan een 
onmogelijke opgave. Onze professionele Video-hometrainers van Agathos geven u 
graag een steun in de rug. In deze folder leest u wat Video-hometraining voor u kan 
betekenen en hoe dit ingezet kan worden in uw gezin. 



gebruikt tijdens het positieve contact binnen uw gezin én krijgt u 
handvatten aangereikt om deze vaardigheden ook toe te passen 
op momenten als de interactie niet verloopt zoals gewenst. Hier-
door leert u om de momenten van positief contact te vergroten 
en daarmee de interactie in uw gezin te verbeteren.

Lana
Lana is 18 jaar en heeft 
een zoontje van 5 
maanden: Tim. Sinds de 
geboorte huilt Tim veel 
en is hij erg onrustig. 
Lana wordt onzeker 
en weet niet meer op 
welke manier ze Tim 
kan troosten. Er is geen 
lichamelijke oorzaak en 
het huilen is onverklaar-
baar. Lana besluit een 
Video-hometrainer van 
Agathos in te schakelen. 
In overleg met Lana 
wordt besloten om een 
verzorgingsmoment 

te filmen om zo te ontdekken welke initiatieven de baby 
neemt en hoe de moeder daarop reageert. Dankzij de beel-
den  en het bespreken daarvan, krijgt Lana weer een beter 
gevoel over haar zoontje, begrijpt ze hem beter en voelt ze 
zich meer ontspannen. Zo kan Lana weer meer genieten 
van haar Tim.

Duur traject Video-hometraining
De duur van de inzet van VHT is afhankelijk van uw hulpvraag. Bij 
de start van VHT zal de Video-hometrainer  met u bespreken wat 
de verwachte duur is van de VHT.

Privacy
Tijdens VHT hanteert de Video-hometrainer de bij Agathos gel-
dende privacy-regels (deze staan omschreven in de ‘Algemene 
Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN’). Daar-
naast zijn er aanvullende bepalingen voor de VHT. Zo zullen de 
video-opnames  alleen in het bezit van de Video-hometrainer 
zijn.  Aan het einde van het traject kunt u beslissen of u een dvd 
(of eigen) usb-stick met een selectie van positieve momenten wilt 
ontvangen. Daarna worden de beelden vernietigd. Kiest u ervoor 
om de beelden niet op dvd (of eigen usb-stick) te ontvangen, 
dan wordt al het beeldmateriaal gelijk door de Video-hometrai-
ner vernietigd. 

Financiering 
VHT wordt op dit moment gefinancierd via een indicatie ‘Bege-
leiding Individueel’. Deze indicatie kunt u via het Centrum Indica-
tiestelling Zorg (CIZ) of via Jeugdzorg aanvragen. 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente waarin uw woont verant-
woordelijk voor de inzet en de financiering van de hulpverlening. 

Wilt u gebruik maken van VHT, dan dient u bij uw burgerlijke 
gemeente de aanvraag voor VHT in te dienen. Hoe u deze aan-
vraag in moet dienen, is afhankelijk van de gemeente waarin u 
woont. 
De mogelijkheid tot het inkopen van zorg op basis van Particu-
liere financiering, blijft ook in 2015 mogelijk. 

Marlies
Marlies is 15 jaar en heeft heel veel conflicten met haar ou-
ders. Ze luistert slecht, is brutaal en zoekt steeds de gren-
zen op. Beide ouders hebben het gevoel geen grip meer te 
hebben op haar. Ze maken zich zorgen over de broertjes 
en zusjes van Marlies. Het gedrag van Marlies heeft een ne-
gatieve invloed op hen. De ouders hebben op advies van 
de school Video-hometraining aangevraagd bij Agathos. 
Na een intensief traject van hulpverlening, wordt na een 
half jaar het eindgesprek gehouden. Zowel de ouders als 
Marlies geven aan dat zij inzicht gekregen hebben in hun 
manier van communiceren. Juist de positieve insteek heeft 
hen geholpen om naar elkaar te leren luisteren en daardoor 
de interactie weer op een prettige manier vorm te geven. 

Contact
Wanneer u geïnteresseerd bent in Video-hometraining en in wat 
Agathos voor u kan betekenen, kunt u geheel vrijblijvend contact 
opnemen met Agathos. Agathos heeft in Nederland verschil-
lende regiokantoren. Vanuit die regiokantoren komen de hulp-
verleners bij cliënten thuis.
T (010) 26 40 777
E info@agathos-hulpverlening.nl
W www.agathos-hulpverlening.nl

Agathos en Lelie zorggroep
Agathos is een christelijke organisatie op reformatorische grond-
slag. Ons dienstenaanbod is breed, van hulp bij het huishouden 
tot intensieve ambulante gezinsbegeleiding. Wij werken van 
Zeeland tot op de Veluwe. Iedereen die zorg nodig heeft is bij 
ons van harte welkom, ongeacht levensovertuiging. Onze des-
kundige betrokken zorg- en hulpverleners staan voor u klaar.

Agathos Hulpverlening behoort samen met Agathos Thuiszorg, 
Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn tot Lelie 
zorggroep.

www.leliezorggroep.nl


