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Geweldloos verzet:

Je moet niet winnen, maar volhouden

Smeed het ijzer als het koud is



Haim Omer

• Israëlisch psycholoog

• Talrijke studies naar effectiviteit van de aanpak; (Weinblatt & 
Omer, 2008; Ollefs, 2009; Levavi & Omer, 2009)

 Ouders/lkr.: minder hulpeloosheid, 
minder negatieve emoties, 
minder onderwerping, 
minder permissieve opvoedingsstijl

 kinderen: daling gedragsproblemen

 context: verhoging social support 

 effectiviteit onafhankelijk van leeftijd



De keuze die er geen is

Dwingen                                  onmacht

Negeren





• “we gaan ons niet langer focussen op het 
gedrag van het kind, maar op de acties 
van de volwassene”  

“een cruciaal moment in het proces is de 
aanvaarding dat controle over het kind 
ongewenst is, meer nog onmogelijk is”

Haim Omer



Oude en nieuwe autoriteit



Oude autoriteit

• Afstand / schuld / schaamte / straf

• Relatie is gebaseerd op controle



Politie screent sociale media op 
Pukkelpop



Oude autoriteit
• Afstand / schuld / schaamte / straf

• Relatie is gebaseerd op controle

• Onmiddellijke reactie

• Relatie = uitdrukkelijk hiërarchisch

• Winnen = de baas zijn



Dreigen, straf en belonen & de 
impact ervan op lange termijn



Straffen toen en nu



Olifantenpaadjes, een short cut naar succes 
maar het wordt snel de hoofdweg



Three apples changed the world: the first one tempted
Eve, the second inspired Newton and the third was 

offered to the world half eaten by Steve Jobs



Yotam Ottolenghi



Genuanceerd kijken naar autoriteit 

• Drie appels versus de appeltaart



Nieuwe autoriteit



uitgangspunten
• Zelfcontrole  Escalatie moet vermeden worden.

• Aanwezigheid en nabijheid / waakzame zorg       

 Presence!

• volwassenen moeten zich sterker en weerbaarder 
voelen.   empowerment

Bied actieve weerstand tegen probleemgedrag.

Zonder aanvallend te worden.

• Doorbreek de eenzaamheid 

 netwerken   Net support

• De kracht en plicht het van verzoeningsgebaar





zelfcontrole

• 2 betekenissen: 

 Het stuur weer vast nemen en richting geven

 Rustig blijven en escalatieprocessen vermijden
• Complementaire escalatie: toegeven

• Symmetrische escalatie: vijandigheid

• De bladwijzer als instrument



aanwezigheid



Klasopstelling doet er toe



Weerstand vanuit 
aanwezigheid en nabijheid

• Eerst non-verbaal:

 Aanwezig zijn

 kijken

 Naderen

 Aanraken 

 Verwijzen naar regels



interventie

• Herhaal totdat het gedrag stopt

• Zodra het gedrag gestopt is, bedank om te 
luisteren. Ga nooit in op een bevel van je 
kind,  doe enkel zaken waarvan jij wil dat 
ze gebeuren voor het goed van je kind

• Bied altijd verzoenende gebaren



Regels in al hun eenvoud



netwerken
• Van “ik” naar “wij”

• Je staat niet alleen… denk en reageer als een 
team!

• Doorbreek de geheimhouding.

• Herkenbaarheid van de aanpak.

• It takes a village to raise a child



Verzoening

• Schade herstellen is de 
verantwoordelijkheid van de volwassene!

• Toont aan je kind dat herstel kan bij 
schade



verzoening

• Vb:
 Boodschap van appreciatie

 Een kleine extra / symbolische handeling

 Gemeenschappelijke activiteit

 Erkennen van eigen fouten

• Creëert een positief dilemma

• De relatie is niet enkel conflictueus

• Kind moet niet accepteren!

• Actie vanuit zelfcontrole



Positief dilemma



Ook boeiend

• Lezing Haim Omer: 
 https://events.ucll.be/haimomer

• Studiedag kansrijk onderwijs
 https://events.ucll.be/content/derde-editie-van-

de-studiedag-kansrijk-onderwijs

https://events.ucll.be/haimomer
https://events.ucll.be/content/derde-editie-van-de-studiedag-kansrijk-onderwijs

