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Geweldloos Verzet
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Inhoud
• Aanleiding en ontwikkeling van opvoedingsideeën
• Verbindend Gezag – Geweldloos Verzet: een introductie
• Escalatieprocessen
• Uitgangspunten
• Wat leren ouders
• Technieken
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Verbindend Gezag
• Geweldloos Verzet
• Nieuwe Autoriteit
• NVR (Non Violent Resistance)

Waarom?
• Concrete handvatten bij agressie en externaliserende problematiek
• Eigen handelen kunnen verklaren vanuit een theoretisch kader. 

Geweldloos
verzet
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Aanleiding
• Traditioneel gezag verdwijnt in de Westerse samenleving; van een 

autoritaire naar vrijere opvoeding. 

• Balans tussen de verantwoordelijkheden van het kind en die van de 
ouders is zoek. 

• De nieuwe vrijheid kan problemen opleveren, er is ook behoefte aan 
grenzen. 

Geweldloos
verzet

Aanleiding
• Ouders en professionals worden geconfronteerd met agressief en 

zelfdestructief gedrag

• Gedrag wordt gekenmerkt door grenzeloosheid, oncontroleerbare 
uitbarstingen, toenemende neiging om tot het uiterste te gaan

• Kinderen dulden geen toezicht of sturing van ouders of professionals

• “Laat me met rust!”

• “Dat bepaal ik zelf wel!”

Geweldloos
verzet
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Aanleiding
• Aanpak die ouders gewend zijn heeft geen effect

• Met terechtwijzen, dreigementen en straf volgt een escalatie

• Met overreding, acceptatie en begrip kijkt het kind op ouders neer

• Ouders raken uitgeput en lijken het op te geven

• Mislukken van de ‘harde’ en de ‘zachte’ aanpak leidt tot twee soorten 
escalatie (hierover later meer)

Geweldloos
verzet

Aanleiding
• Hoe kunnen we optreden op een manier die beide soorten escalatie 

tegengaat?

• Van een ‘harde’ of ‘zachte’ aanpak valt geen oplossing te verwachten

• De aanpak van Geweldloos Verzet  biedt een oplossing

• Geweldloos Verzet is ontwikkeld voor gezinnen die gevangen zitten in 
escalaties waarbij: 
• probleemgedrag ernstiger wordt, 
• ouderlijke machteloosheid toeneemt en 
• er steeds meer verwijdering is tussen ouder en kind.

Geweldloos
verzet
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Wat is Geweldloos Verzet? Geweldloos
verzet

Geweld Geweldloos
verzet

• Een daad die er op gericht is de tegenstander te beschadigen op een 
fysieke manier (vermoorden, verwonden, het vernietigen van 
infrastructuren) of op een emotionele manier, door beledigingen of 
vernedering (denigrerende benamingen, expliciete provocatie, grove 
gebaren).                                                 Gandhi en Martin Luther King jr.
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Grondleggers Geweldloos
verzet

• Leer- en levenswerk uit de sociaal politieke bewegingen van de 
belangrijkste voorvechters van geweldloos verzet (Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King jr.)

• “De Britten zijn niet de vijand, maar de overheersing en de ongelijkheid, 
zoeken naar positieve stemmen bij de vijand.”

• De voornaamste theoreticus met scherpe analyses (Gene Sharp, 1973)

• Ontwikkelaar van methodiek ‘Geweldloos Verzet’ en ‘Nieuwe Autoriteit’ 
(Haim Omer, hoogleraar psychologie Universiteit Tel Aviv, Israël)

• Doorontwikkeling en invoering in Nederland (Eliane Wiebenga , klinisch 
psycholoog / psychotherapeut Lorentzhuis Haarlem).

Geweldloos Verzet Geweldloos
verzet

• Bij Geweldloos Verzet worden vastberaden verzet (zonder dreigen en 
straffen) en positieve aanwezigheid (zonder toegeven) gecombineerd.

• Van (on-) macht naar kracht!
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Geweldloos Verzet Geweldloos
verzet

• Een nieuwe benadering van  gewelddadig en zelfdestructief gedrag van 
kinderen en adolescenten

• Een vorm van vechten

• Ouderlijke aanwezigheid 
• “Ik ben hier!”
• “Ik ben je ouder en ik blijf je ouder!”
• “Ik geef niet toe, ik geef je niet op!”
• “Ik hou onvoorwaardelijk van je!”

• Geweldloos Verzet is de gevechtkant van ouderlijke aanwezigheid

Geweldloos Verzet Geweldloos
verzet

• Als ouder en professional doen we afstand van elke vorm van geweld
• Schreeuwen
• Dreigen
• Vernederen, kleineren
• Straffen
• Fysieke agressie
• Negeren
• Weglopen
• Alleen laten
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Geweldloos Verzet Geweldloos
verzet

• Als ouder en professional noemen we het gedrag bij naam
• Geweld
• Mishandeling
• Uitbuiten
• Schoppen
• Slaan
• Spugen

Escalatieprocessen
• Escalatieprocessen kunnen leiden tot geweld

• Voortdurende escalaties zorgen voor het uit elkaar vallen van een 
systeem, omdat de delen niet meer verbonden zijn of minder verbonden 
raken.

• Twee soorten escalatieprocessen
 Symmetrische escalatie
 Complementaire escalatie

Geweldloos
verzet
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Complementaire escalatie Geweldloos
verzet

Complementaire escalatie 
• Is asymmetrisch: ouder en kind vullen elkaar aan 

• Wordt gekenmerkt door de dynamiek van chantage

• Eisen stellen leidt tot toegeven en toegeven leidt tot hogere eisen (de lieve 
vrede bewaren)

• Toegeeflijke partij raakt uitgeput, andere partij vertoont minachting

Geweldloos
verzet
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Symmetrische escalatie Geweldloos
verzet

Symmetrische escalatie 
• Vijandigheid roept vijandigheid op (oog om oog, tand om tand)

• De strijd om het territorium; basale gevechten tussen ouder en kind

• Het idee van winnen/verliezen; machtsdenken (“ik moet wel iets terug 
zeggen, want niets zeggen betekent verliezen”)

• Symmetrische escalaties eindigen meestal in geweld

Geweldloos
verzet
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Versterkend effect
• Hoe hulpelozer de ouder, hoe groter de kans op het verliezen van 

zelfbeheersing (van complementair naar symmetrisch)

• Naarmate de wederzijdse uitbarstingen heftiger worden, ouders op een 
gegeven moment de strijd opgeven (van symmetrisch naar 
complementair)

• Complementaire en symmetrische escalaties versterken elkaar. 

• Paradox 1: zachte aanpak → kwetsbaar voor agressie 

• Paradox 2: harde aanpak → kwetsbaar voor opgeven

Geweldloos
verzet

Uitgangspunten
1. Geweldloos verzet is een vorm van strijden.

2. Het middel daarbij is niet verbale overreding of overtuiging, maar 
persisterende aanwezigheid. 

3. Laat je nooit provoceren tot het zelf gebruiken van geweld (fysiek, verbaal 
of psychologisch).

4. Verbreek het isolement en de geheimhouding.

5. Verlaat het idee van de vanzelfsprekendheid van het machtsdenken 
(demoniseren), zoek naar 'positieve stemmen'.

Geweldloos
verzet
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Uitgangspunten
6. Verzet zal uiteindelijk respect afdwingen en het gevoel van eigenwaarde 

versterken.

7. Een zorgvuldige voorbereiding en zelfdiscipline zijn de voorwaarden voor 
succes.

8. Stel concrete, korte termijn doelen.

9. Bewaar respect voor de andere partij en streef verzoening na zonder 
overgave van één der partijen.

Geweldloos
verzet

Wat leren ouders?
1. Niet direct reageren

2. Provocaties weerstaan, escalaties vermijden

3. Probeer niet te winnen van je kind

4. Minder praten, uitleggen, overtuigen, preken, smeken of dreigen.

5. Achterwege laten van negatieve uitlatingen (kritiseren, schelden, 
denigreren, beschuldigen) of acties (dreigen, slaan, opsluiten, uitsluiten).

6. Gezag uitoefenen door aanwezigheid en volhardend te zijn.

7. Korte, duidelijke boodschappen en positie innemen.

Geweldloos
verzet
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Wat leren ouders?
8. Geheimhouding doorbreken en een netwerk van supporters mobiliseren.

9. Oplossingen zoeken door zelf (eenzijdig) iets te veranderen in plaats van 
het kind te willen veranderen. 

10.Verzoeningsgebaren gebruiken om de relatie te herstellen en te bevorderen.

11.Een aantal technieken/interventies die ouders kunnen inzetten. 

Geweldloos
verzet

Technieken
• Uitstellen van reacties

• De aankondiging

• De sit-in

• Bevelen weigeren

• Relatiegebaren

• Zoeken van een steungroep

• Telefoonronde

• Volgen

Geweldloos
verzet
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Technieken
• Aanmoedigen van herstelgebaren

• Staking

Geweldloos
verzet

Uitstellen van reacties Geweldloos
verzet

Doel

Stoppen en voorkomen van escalaties.
Zelf rustig blijven en eigen (boze) reactie uitstellen.
Het ijzer smeden als het koud is.

Hoe

Eén keer kort en duidelijk reageren op het gedrag.
Vervolgens niet meer reageren.
Als opvoeder aanwezig blijven, er ontstaat geen conflict.
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Aankondiging Geweldloos
verzet

Doel

Duidelijk maken welk gedrag niet langer geaccepteerd 
zal worden.
Dit is het startmoment voor de opvoeder.

Hoe

Schrijf een brief: de aankondiging
Vriendelijke brief
Er gaat iets veranderen in huis
Beperk tot drie dingen die niet geaccepteerd worden
Schrijf dat je eigen gedrag gaat veranderen

Sit-in Geweldloos
verzet

Doel

Op een rustig moment aan kind duidelijk maken dat 
gedrag niet meer geaccepteerd wordt.
De sit-in is een van de krachtigste vormen van ‘verzet’ 
waarmee de opvoeder laat zien dat hij het meent en 
niet opgeeft.

Hoe

Als opvoeder(s) samen de kamer van het kind in gaan.
Deur sluiten en voorkomen dat kind eruit kan.
Benoem het gedrag uit de aankondiging en dat dit niet 
langer geaccepteerd wordt
Blijven zitten tot er een oplossing komt.
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Bevelen weigeren Geweldloos
verzet

Doel

Stoppen met de gewoonte het kind steeds te 
gehoorzamen.
Niet meer laten dwingen door het kind.
Vrij voelen om te doen wat je zelf wilt.
Kinderen die thuis de baas spelen stoppen.

Hoe

Zeggen dat je met bepaalde activiteiten gaat stoppen.
Zeggen dat je gaat beginnen met activiteiten die je van 
je kind niet meer mocht.

Relatiegebaren Geweldloos
verzet

Doel

De relatie met het kind veranderen.
Laten merken dat je om je kind geeft.
Niet hetzelfde als beloningen omdat deze gebaren ook 
gemaakt worden als kind zich niet aan de afspraken 
houdt.

Hoe

Iets aardigs zeggen.
Extraatjes zoals lievelingseten of klein cadeautje geven.
Samen iets leuks doen.
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Zoeken van een steungroep Geweldloos
verzet

Doel

Je staat er niet langer alleen voor.
Duidelijk maken dat anderen weet hebben van de 
problemen.
Alleen daardoor verminderen de problemen al.

Wat

Aanmoediging geven en meeleven.
Luisterend oor bieden.
Praktische hulp bieden (bijv. broertjes / zusjes)
Bemiddelaar zijn.

Telefoonronde Geweldloos
verzet

Doel

Ouderlijke aanwezigheid tonen.
Laten zien dat je bezorgd bent en van je kind houdt.
Tonen van ouderlijke verantwoordelijkheid.
Kind laten weten dat u het niet eens bent met het 
gedrag.
Doel is niet om het kind thuis te krijgen.

Hoe

Telefoonnummers verzamelen van personen waar het 
kind kan zijn.
Bel zoveel mogelijk mensen op.
Vertel dat kind niet thuis gekomen is, dat je ongerust 
bent.
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Volgen Geweldloos
verzet

Doel

Zicht houden op je kind die niet thuis kwam en mogelijk 
in gevaar is.
Proberen te voorkomen dat strafbare activiteiten 
buitenshuis plaatsvinden.
Laten zien dat je – hoe dan ook – contact met je kind 
wilt houden.

Hoe

Als je je kind vindt, vraag het dan mee naar huis te 
komen. 
Vermijd ruzies.
Pak niet vast en dwing niet.
Blijf volgen zolang hij buitenshuis is.

Aanmoedigen van herstelgebaren
Doel

Kind de kans geven om goed te maken wat er mis ging.

Hoe

Tekening maken.
Briefje schrijven.
Iets aardigs doen.
Vraag het kind om het goed te maken.
Je kunt het bij weigering of ‘moeilijk vinden’ ook samen 
doen of namens het kind.

35

36



5-3-2021

19

Staking Geweldloos
verzet

Doel

Oplossing vinden na een heftige crisis.
Duidelijk maken dat je je niet neerlegt bij het gedrag, 
maar daar tijd en energie in gaat steken.
Alle hulp vragen die nodig is.

Hoe

Alle afspraken afzeggen voor drie opeenvolgende dagen.
Zoveel mogelijk familieleden, vrienden, buren, bekenden 
van het kind vragen om mee te doen.
Staking aankondigen als de eerste helpers aanwezig 
zijn.
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