
De kracht van de samen
Geweldloos Verzet - Nieuwe Autoriteit – Verbindend gezag®

In de wijk

Heb je als (WIJ)professional te maken met (ouders van) jeugdigen die agressief of zelfdestructief 
gedrag laten zien? Gezinnen waarin de kinderen niet meer luisteren naar ouders, alles binnen het 
gezin bepalen en ouders zich machteloos voelen? Heb je te maken met jeugdigen die weigeren naar 
school te gaan, zich in hun kamer opsluiten en/of computer verslaafd zijn? Heb je te maken met 
(ouders van) jeugdigen waarvan men niet weet waar ze zijn en wat ze doen? Jeugdige die op straat 
zwerven, zich aansluiten bij een “verkeerde” peergroup en in aanraking komen met de politie. 

Hebben jullie in de wijk te maken met jeugdigen die problemen veroorzaken tijdens de activiteiten? 
Jeugdigen die je binnen zou moeten houden, maar die je liever weg zou willen sturen? Hebben jullie 
te maken met jeugdigen die die overlast veroorzaken, het plein terroriseren en waar buurtbewoners 
bang voor zijn geworden? 

Zijn er plekken in de wijk die niet veilig zijn en komen er veel overlastmeldingen binnen? Hebben 
jullie te maken met straten waar de bewoners hun eigen regels bepalen? Kortom, het gaat over 
jongeren en plekken waar ernstige zorgen over zijn en waar de ouders en andere volwassenen de 
grip op kwijt zijn geraakt.  

Waarom een nieuwe aanpak
De jeugdige waar zorgen over zijn maakt onderdeel uit van een gezin, woont in een straat, gaat 
naar school en heeft vrienden. Als WIJ team pikken we allemaal signalen op. De jeugdhulpverlener 
heeft contact met het gezin, de opbouwwerker vangt signalen op uit de buurt, de jeugdwerker 
ontmoet de jeugdige op straat en ziet behalve deze jeugdige ook de broertjes en zusjes bij 
verschillende activiteiten. Allemaal hebben we vanuit verschillende invalshoeken te maken met 
lastige vragenstukken rond een gezin en zijn omgeving.

Wat kan deze methodiek toevoegen?
We zien vaak dat jeugdigen worden gestraft of naar huis gestuurd. We zien opvoeders/volwassenen
wegkijken en opgeven. We zien een machtsstrijd ontstaan en situaties escaleren. 
Nieuwe Autoriteit biedt handvatten waardoor verschillenden ouders met elkaar en samen met de 
omgeving weer grip terugkrijgen op hun kinderen en de veiligheid in het gezin en een buurt wordt 
vergroot. Een van de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit is dat we de jeugdige niet kunnen 
veranderen, maar wel onszelf. Door vrienden, buren, ouders, scholen en de  verschillende werkers 
uit de WIJ(k) te verbinden, zorgen we ervoor dat zowel ouders als de omgeving niet alleen staan. 
Grenzen worden duidelijk aangegeven en tegelijkertijd blijven we in contact met de jeugdige. We 
zorgen ervoor dat we de jeugdige niet laten vallen en we blijven geloven dat het anders kan.
Dit is een andere manier van samenwerking die ondersteunend is aan zowel het individuele 
hulptraject in de gezinnen als aan een omgeving waarin bewoners de regie zijn kwijtgeraakt. Ook 
draagt deze andere manier van samenwerken bij aan het versterken van onze eigen kracht als 
professionals  en die van onze samenwerkingspartners. Door middel van het verhogen van de 
aanwezigheid van volwassenen, het investeren in de relaties én op een transparante manier laten 
zien dat er onderling wordt samengewerkt, wordt de kans groter dat de jongeren de agressieve en 
destructieve patronen zullen loslaten, verminderen of opgeven.



De training 

De training is een jaartraining die wordt gegeven door een externe trainer in samenwerking met 
iemand van WIJ-groningen. Deelnemers kiezen een project waaraan ze gedurende het jaar samen 
met anderen aan  gaan werken. De training bestaat uit 1 dag, 4 dagdelen (26 SKJeugdpunten) en 
6 x methodische verdieping (SKjeugd reflectiepunten). De uitgangspunten die in de eerste dag 
geïntroduceerd worden, worden verdiept tijdens 4 thematische bijeenkomsten. Daarna is er 1x per 6
weken een bijeenkomst waarin met elkaar naar oplossingen wordt gezocht voor de weerbarstige 
praktijk. Deze oplossingen worden getoetst aan de theorie.

Trainingsfase

 Basismodule (6 uur)
Een introductie over de basis-attitude en de peilers van Nieuwe Autoriteit.

 De hanggroep – De straat is van iedereen (3 uur) 
Samen de angst overwinnen
Aanwezigheid vergroten en investeren in de relaties
Investeren in de samenwerking met partners in de wijk

 Het jeugdwerk - Iedereen mag meedoen (3 uur)
Balanceren tussen heldere stellingname en appèl doen op de samenwerking
Oplossingsverzoek en herstelgebaar
Investeren in samenwerking tussen de jeugdwerkers en ouders

 Oudergroepen – Ouders staan samen sterk (3 uur)
Op de grens van geïndiceerde jeugdzorg en het voorliggende veld
De-escalatie, zelfcontrole en de uitgestelde reactie
Investeren in de onderlinge samenwerking tussen ouders

 
 De weerbarstige straat – We laten niet los (3 uur)

Je eigen geweldloze basis-attitude
De illusie van controle en vastberaden volhouden
Investeren in de relaties

Intervisie en borgingsfase

 Methodische verdieping – Nieuwe Autoriteit is doen (6 x 2 uur)
Ervaringen op doen
Creatief worden in het inzetten van de principes van Nieuwe Autoriteit
Investeren in  onderlinge support

 Supportgroep – Intervisie
Voor de borging van de methodiek heeft de methodische verdieping voortgang in de vorm 
van een supportgroep. Dit wordt in deze fase intern opgepakt door Inge Postma en Diana 
Stubbe.

De training kan worden gevolgd door een groep vanuit één wijk. We vragen dan nadrukkelijk om 
ook netwerkpartners te betrekken bij één of meerdere onderdelen van de training (denk aan politie, 
buurtpreventie, vrijwilligers, woningbouw.. etc.).  De training kan ook gevolgd worden door een 
gemixte groep uit verschillenden wijken.

Meer informatie?
Diana Stubbe: 06-615400300 / diana.stubbe@wij.groningen.nl
Inge Postma: 06-55494647 / inge.postma@wij.groningen.nl
Philippine Tjalma:  0633926596 / philippine@noorderkompas.nl
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