
Welkom bij de workshop 
Geweldloos Verzet  



Workshop Geweldloos Verzet 

• Inleiding  

• ADHD en opvoeden anno 2020 

• Geweldloos Verzet  

• Praktijk voorbeeld 

• Vragen  



• Margo van der Stelt (Systeem therapeut) 

• Ron Ottenbros (Sociaal psychiatrisch 
Verpleegkundige) 

 

• Trainers Geweldloos Verzet 

 



Opvoeden in 2020 

Tragedie van de ouders 

Geen enkele generatie ouders was zó toegewijd aan hun 
kinderen en heeft tegelijkertijd zo vaak getwijfeld aan 
het eigen opvoederschap… 

 

 

Tragedie van kinderen 

Geen enkele generatie kinderen heeft zoveel kansen, 
welvaart en privacy en heeft tegelijkertijd zo veel last 
van keuzestress, gedrags- en emotionele problemen 

 



Gevolgen voor ouders 

• Boosheid en frustraties 

• Onmacht en wanhoop 

• Regelmatig meningsverschillen en conflicten 
tussen ouders 

• Afbrokkelen van steun uit omgeving  

• Gevoel van falen en mislukken 



Wat zit er achter het gedrag van de ouder?  



Geweldloos Verzet  



Geweldloos Verzet 

 

 

Haim Omer 
Hoogleraar psychologie 

Universiteit Tel Aviv  

Sociaal politiek  

Gezinnen  
Onderwijs / 

hulpverlening 



Geweldloos verzet en ADHD 

• https://www.youtube.com/watch?v=TTU67Fo
dGLU 

• Dr. Irit Schorr Sapir ( Schneiderhospital, Tel 
Aviv)  

• Onderzoek naar effectiviteit van GV bij ADHD 
bij kinderen.  

• Onderzocht werd het effect op zowel ouder(s) 
als op kind (100 gezinnen) 

• Sterk pleidooi voor betrekken van vaders! 

https://www.youtube.com/watch?v=TTU67FodGLU
https://www.youtube.com/watch?v=TTU67FodGLU


Resultaten onderzoek: 

• Significante verbetering bij ouders:  
– voelen zich meer “verankerd”,  

– minder emotionele ontregeling bij hen, en  

– vermindering van het gevoel van hulpeloosheid 
(ook nog tijdens follow-up) 

• Duidelijke vermindering van externaliserende 
gedragsproblemen van kind. 

• Leerkracht zag geen verbetering op ADHD 
symptomen 

• Nauwelijks uitval in oudergroepen 

 

 



Uitgangspunten van Geweldloos Verzet 

1. Het innemen van een stevig standpunt tegen 
geweld,  tegen risicovol en anti-sociaal gedrag.   

2. Het achterwege laten van fysiek en/of verbaal 
geweld (zelfcontrole en de-escalatie) 

3. Het vergroten van de positieve aanwezigheid in 
het leven van de jeugdige. 

4. Het herstellen en versterken van de relatie 

5. Het stellen van grenzen en tonen van verzet 

6. Het creëren van een steunnetwerk (support) 



Geweldloos verzet in de praktijk 

• van ‘jij moet veranderen’ naar ‘ik verzet me’ (wij) 

• van controle naar aanwezigheid en waakzame zorg 

• van solo naar samen (netwerk) 

• van beloning naar relatiegebaren 

• van ‘time-out’ naar ‘sit-in’ 

• van voorschrijven naar oplossingsverzoeken  

• van straf naar aankondiging en herstelgebaren 

• van privacy naar informatie delen 

• van ‘lik-op-stuk’ naar ‘ijzer smeden als het koud is’ 

• van ‘winnen’ naar volhouden 



De vijf onderdelen van Geweldloos verzet   

1. Het vergroten van (ouderlijke) 
aanwezigheid 

 

2. Het voorkomen dat het conflict uit de hand 
loopt (de-escaleren) 

 

3. Relatiegebaren en herstel van relaties  

 

4. Het creëren van support en een 
steunnetwerk 

 

5. Verzet door middel van geweldloze acties  

 

 
Geweldloos Verzet © de Bascule 2020 



Vijf onderdelen van Geweldloos Verzet 



Vijf onderdelen van Geweldloos Verzet 

Aanwezig-
heid 

De-
escalatie 

Herstel van 
Relatie 

Support 

Verzet 



 

Het is een illusie te 

denken dat je controle 

hebt over een ander, 



 

Je hebt alleen controle 

over je eigen gedrag.  



 



Vijf onderdelen van Geweldloos Verzet 

Aanwezig-
heid 

De-escalatie 

Herstel van 
Relatie 

Support 

Verzet 



 
Het ijzer smeden 
als het KOUD is  



Stress en onze hersenen  



Er zijn er twee nodig om een 

escalatie te starten,  

er is één nodig om een escalatie 

te stoppen!  

 



Vijf onderdelen van Geweldloos Verzet 

Aanwezig-
heid 

De-
escalatie 

Herstel van 
Relatie 

Support 

Verzet 



Wees zelf de 
verandering die 
je graag wilt zien  

  (bij je kind)  



Herstel van de relatie  

• Aandacht voor herstel van contact 

 

• (Actief) Respect tonen voor de ander (ook al zitten we in een moeilijke 
situatie)  

 

• Maken positieve stemmen in “het parlement van de geest” 
sterker 

 

• Onvoorwaardelijk, zonder verwachting van een tegenprestatie 

 

• Niet als reactie op (onacceptabel) gedrag 

 

• Is geen beloning voor goed gedrag! 



Relatie gebaar 



Vijf onderdelen van Geweldloos Verzet 

Aanwezig-
heid 

De-
escalatie 

Herstel van 
Relatie 

Support 

Verzet 



It takes a village 

to raise a child 



Vijf onderdelen van Geweldloos Verzet 

Aanwezig-
heid 

De-
escalatie 

Herstel van 
Relatie 

Support 

Verzet 



Grenzen stellen is 

een uitnodiging 



Prioriteiten stellen 

• Door alles tegelijk te willen, zijn we minder 
effectief.  

• We verdelen onacceptabel gedrag in drie 
groepen:  
 

Rood:   Urgent, hier stoppen we al onze energie   
   in (gezamenlijk en op één lijn)  

Oranje:  Belangrijk, hier reageren we op en laten   
   het liggen voor later. 

Geel:   Minst belangrijk, hier reageren we bewust      

                   niet op.  



De aankondiging  

 

Een formele aankondiging op schrift om 

duidelijk te maken dat de situatie echt 

moet veranderen en dat wij daar alles aan 

gaan doen 

 



Interventies 

 

Toename 
ouderlijke 

aanwezigheid 

----------------------- 

Herstel van 
relatie 

Aan-
kondiging Sit-in 

Oplossings-
verzoek 

Telefoon-
ronde 

Volgen 

Bevelen 
weigeren Provocaties 

weer-staan 
Excuus en 

herstel 

Relatie 
gebaren 

Goed voor 
jezelf 

zorgen 

Publiciteit  

Staking 

Support 
vragen 

Onderlinge 
samen-
werking 
ouders 

Bron: Lorentzhuis Haarlem 



De aankondiging  

 

Een formele aankondiging op schrift om 

duidelijk te maken dat de situatie echt 

moet veranderen en dat wij daar alles aan 

gaan doen 

 



Meer weten…..  



Vragen?  



Meer informatie? 
m.vanderstelt@debascule.com 

r.ottenbros@debascule.com 
 

www.geweldloosverzetnieuweautoriteit.nl 
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