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Samenwerken 
vanuit 

Geweldloos Verzet



 

Ik ben Philippine Tjalma
Noorderkompas

Trainer Geweldloos Verzet 
Gezinsbehandelaar

Bouwen van netwerken

Wij verzorgen deze avond 
met elkaar: 

Doetie Rothehuser
Peter Tjallinks
 Diana  Stubbe

Marten Hazenberg

Geweldloos Verzet
Verbindend Gezag® 

Nieuwe Autoriteit
NVR



 

Als dit de uitdaging wordt…

Geweldloos Verzet richt zich op de volwassenen!



 

Haim Omer 

Klinisch psycholoog en hoogleraar 
aan de universiteit van Tel Aviv
.

Vader
.

Ontwikkelde in de jaren 90  de 
methode Geweldloos Verzet

 Gandhi
Verzet

Solidariteit

Positieve stemmen in het 
parlement van de geest 



Tot dat de bom 
barst:

escalatie

Opvoeders stellen
 een grens 

of vragen iets

De strijd wordt 
groot en 

beangstigend...

Opvoeders 
komen op 

het punt de strijd
op te geven

Kind wil iets of 
weigert 

mee te werken!

../Documents/Noorderkompas%20Extern/NAGV/Films%20voor%20bij%20training/Telefilm%3B%2020%20leugens,%204%20ouders%20en%20een%20scharrelei%20ESCALATIE.mp4


De illusie van controle

“We weten dat we jou niet 
kunnen verplichten te 

veranderen.

Wij zullen alles doen wat 
ons vermogen ligt om 

het gedrag te stoppen.”

De focus op eigen ACTIE/PLAN 
en niet op het resultaat!



Van machteloosheid naar kracht

Het is onze verantwoordelijkheid om...
Dat maakt, dat het onze taak is om…
wij kunnen niet anders dan...

Ouderlijke 
verantwoordelijkheid

../Documents/Noorderkompas%20Extern/NAGV/Films%20voor%20bij%20training/Irene%20NAGV/1-%20N%20weigert%20naar%20school%20te%20gaan.mp4


"Het kostbaarste geschenk aan kinderen is, 
echt ondersteunen en empoweren 

van hun ouders"



  

Presentie – aanwezigheid
Ankerfunctie

Wij zijn aanwezig in jouw leven, 
ook in moeilijke tijden.

Je kunt ons niet ontslaan of het 
zwijgen opleggen. 
We geven niet op.

We geven jou niet op. 

Geweldloos Verzet is volhouden



  

Nieuwe	Autoriteit

Open	
opmerkzaamheid

Verhoogde	
opmerkzaamheid

Eénzijdige	acties	
van	Geweldloos	
Verzet	
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"If it takes a village to raise a 
child - it takes a village to 

support that childs parents"

Om ouders goed te kunnen 
supporten, hebben ook wij 

elkaar nodig…

Om samen de 
verantwoordelijkheid te kunnen 
nemen voor kinderen, hebben 
we steun van elkaar nodig...

Wie is jouw support?



 Organisaties in  Noord Nederland
die met Geweldloos Verzet werken:

Jeugdhulp Friesland
Noorderkompas
WIJ-Groningen
SBO De Kimkiel

Elker (Ambulante spoedhulp, behandelgroepen en beschermd 
wonen, IPG team, gezinshuizen), MJD-Veerkracht Thuis, 

‘t Hummelhûs, Community Support, Zorgbureau Embrace, Tjeenz, 
Personal Care For You, GGZ Beilen (gezinspsychiatrie) , Yorneo 

(Gezinshuizen), NHL-Stenden 

 Vele individuele professionals, zelfstandige gezinshuizen en ZZP-ers: Anouk 
Endeveld, Sander van Ravenhorst, Annemarieke v/d Haar, Caroline Visser, 

Remco jan van Dijk, Chantal Westerhof, Willeke Norder, Bianca Sassen, Nanda 
de Bruin, Annemiek Werkman, Janneke Paulusma, Ingrid van Vliet, Hardus 

Brunt, EN VELE ANDEREN….

Meer info mbt:
Trainingen

Kartrekkers Noord Nederland
(Open) intervisie groep

philippine@noorderkompas.nl
krol.s@jeugdhulpfriesland.nl

Op de hoogte blijven 
van nieuws in Noord 
Nederland? 
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