
OUDERTRAINING VERBINDEND GEZAG®

Heeft u het gevoel dat uw kind niet meer luistert? Dat elke strijd eindigt in 
geschreeuw, met deuren slaan of met geweld? Of dat u juist uw mond maar 
houdt en toegeeft, om de lieve vrede te bewaren? Maakt u zich veel zorgen 
omdat uw kind spijbelt, zich in zijn kamer opsluit, te veel achter de computer 
zit, drugs gebruikt of niet laat weten waar hij is en met wie hij omgaat? Bent u
de grip op uw kind kwijt, voelt u zich machteloos en weet u niet hoe u verder 
moet: dan is deze training misschien iets voor u!

Geweldloos Verzet – Nieuwe Autoriteit – Verbindend Gezag®
In de training maken we gebruik van de methode  die ontwikkeld is door Haim Omer, 
psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv. Deze methode richt zich op het 
doorbreken van de negatieve spiraal en heeft als doel dat ouders weer grip ervaren. Uit 
onderzoek is gebleken dat deze methode in 80% van de gezinnen zorgt voor :

 een daling van de gevoelens van machteloosheid van ouders.
 een afname van het probleem gedrag van de kinderen.
 herstel van de relatie tussen ouders en kind.

VOOR WIE
De training is opgezet voor ouders van jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar, waarbij het 
gedrag grote invloed  heeft op de sfeer in huis en de onderlinge relaties. Voor ouders in 
gezinnen waarin machtsstrijd, agressief of juist destructief gedrag voorkomt. Voor ouders in 
gezinnen waar 'gewone' opvoed-strategieën als belonen en straffen niet meer werken en 
ouders zich machteloos voelen. Voor ouders die het contact met hun kind dreigen te 
verliezen. Voor gezinnen die in een steeds sterkere, negatieve spiraal terecht zijn gekomen en
geen uitweg meer zien om tot positieve verandering te komen.

INHOUD TRAINING:
We starten met een intakegesprek, waarin samen met u gekeken wordt of de training bij uw 
hulpvraag past. De trainingsgroep zal uit  4 tot 6 ouderparen bestaan. Eén-oudergezinnen 
worden van harte uitgenodigd een bij het gezin betrokken volwassene mee te nemen naar de 
training. 
In een korte intensieve training maakt u kennis met de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit 
en krijgt u praktische handvatten om mee aan de slag te gaan in uw eigen gezin. De methode 
richt zich op:

 heldere grenzen, zonder in een machtsstrijd terecht te komen
 het herstel van het contact tussen ouders en kind
 manieren waarop u gebruik kunt maken van supporters uit uw netwerk 

Het traject is een combinatie van groepstraining én ondersteuning thuis. Tijdens de 
training krijgt u informatie over de aanpak, praktische handvatten en ervaart u dat u er niet 
alleen voor staat. Voor het maken en uitvoeren van het plan dat bij uw gezinssituatie past 
krijgt u begeleiding van één van de trainers bij u thuis. Na de training  organiseren we naar 
behoefte terugkom-bijeenkomsten met de andere ouders uit de groep om ervaringen uit te 
wisselen, successen en moeilijkheden te delen. 

Gezinstrajecten zonder gebruik te maken van de training  zijn ook mogelijk. Beide trajecten 
kunnen op een indicatie voor “Jeugdhulp Ambulant Gespecialiseerd, Systeemgericht (45A56)”
of “Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding (45G03)”. In Noord Drenthe werkt 
Noorderkompas samen met Zorgbureau Embrace
                                                                                                                 
Voor actuele en praktische informatie, kunt je contact op nemen met:
Philippine Tjalma – 0633926596 / Philippine@noorderkompas.nl
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