
Hoe mooi is het als ouders altijd en overal dezelfde, betrouwbare filmpjes kunnen 
raadplegen over opvoeden, opgroeien en gezondheid? Acht organisaties bundelen de 
krachten om dit mogelijk te maken. We ontwikkelen gezamenlijk filmpjes die gebaseerd 
zijn op de betrouwbare kennis van de jeugdgezondheidszorg en de stem van ouders 
zelf. Op die manier kunnen we met elkaar goed beeldmateriaal voor ouders ontwikkelen 
dat iedereen online of in gesprekken kan gebruiken en verspreiden. Laten we er samen 
voor zorgen dat ouders deze betrouwbare, toegankelijke filmpjes overal weten te 
vinden! We hopen dat dit jaar meer partners bij dit initiatief aansluiten. 
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 Dit jaar beginnen we aan de ontwikkeling 
van een nieuwe reeks filmpjes. De 
onderwerpen kiezen we op basis van input 
van ouders uit het Landelijk Ouderpanel en 
praktijkervaring uit de jeugdgezondheidszorg. 
Van begin tot eind buigen we ons met 
professionals over de inhoud en vorm van 
de filmpjes. Daarna worden deze actief 
binnen de organisaties ingezet in het werk 
met ouders, zowel online als offline. Met het 
eindresultaat hopen we andere organisaties te 
enthousiasmeren om mee te doen.

 Wist je dat er al drie filmpjes op  
deze manier ontwikkeld zijn? 

 Het gaat om filmpjes over pesten, 
brutaal gedrag en gezond leven. Je 
vindt ze op YouTube of op deze pagina.
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MEER INFORMATIE, ARTIKELEN EN 
INTERVIEWS OVER DIT INITIATIEF VIND JE 
OP DEZE PAGINA. JE KUNT OOK CONTACT 
OPNEMEN MET:

Els Verkerk 
directeur-bestuurder Stichting Opvoeden.nl

 088-11 80 200  
 els.verkerk@stichtingopvoeden.nl

“De filmpjes zijn een mooie aanvulling op wat de jeugdgezondheidszorg te bieden heeft”
Annemieke Korver, voorzitter  Vakgroep Jeugdverpleegkundigen

https://www.youtube.com/watch?v=SYrsIc3qZ2s&list=PLun7q2X_UI0HQYYfJpSxjHmS0wKCdi19c
http://www.stichtingopvoeden.nl/filmpjes
http://www.stichtingopvoeden.nl/filmpjes

