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Ghandi’s zoutmars 
 
1930  
 
388 kilometer 
 



https://www.youtube.com/watch?v=vI6gfamFKC8


Verbindend Gezag® 
Geweldloos verzet 

 

Non Violent Resistance 

Nieuwe autoriteit 

Verbindend gezag® 
 

Waakzame zorg 

 

 

Haim Omer (1949, Brazil) 



Sociaal politieke stroming  
Non Violent Resistance 
(NVR)  





Pijlers geweldloos verzet 

Aanwezig-
heid 

De-
escaleren 

Herstel van 
Relatie 

Support & 
steun 

Verzet  

Verbindend Gezag  

& 

Geweldloos Verzet 
 

Start:  
 
Machteloosheid 
 
- Aanwezigheid 
gebaseerd op 
controle 
 
- Deels support 

Proces: 
 
- Aanwezigheid: vanuit rust 
- De-escaleren: ijzer smeden    
als het koud is 
- Herstel van relatie: contact is 
veranderd 
- Support:  uitgebreid en regie 
- Verzet: specifiek verzet  
 
Ouders ervaren meer regie  
Dochter meer contact met 
ouders 
 







Haim Omer 

“Het gaat niet om winnen, 
het gaat om het volhouden” 

 
(Haim Omer, 2007) 



• Betrokken en betrouwbaar. 

• Vertrouwen in jezelf en de relatie met je kind. 

• Durven grenzen stellen en staan voor wat jullie willen. 

• Structuur/ duidelijke gewoonten / afspraken (eenzijdig en/of samen). 

ANKER = Aanwezig zijn  
in opvoeding en behandeling   
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Mo kom je 
bed uit! 

Nee, daar 
heb ik geen 

zin in 

Kom man, eruit 

Donder op, 
ik ga niet! 

He, zo praat 
je niet tegen 

mij! (luide 
stem) 

Symmetrische – escalerende escalatiecirkel  



“IJZER 
SMEDEN ALS 
HET KOUD IS” 



VERZET 
 

 

1. Samen keuze maken tegen welk onacceptabel gedrag verzetten 

2. Verzet en relatiegebaren gaan altijd samen 

3. Standpunt innemen 

4. Focus op ons eigen gedrag 



VERZET 
- interventies- 

• Mandenmethode 
• Transparantie 
• Betrekken van anderen  
• Bookmark 
• Herstelgebaar 
• Oplossingsverzoek 
• Aankondiging 
• Sit in 
• Bevelen weigeren 
• Telefoonronde  
• Volgen 
• Staking  
 



Jezelf een vraag 
stellen 
Daarmee begint 
verzet. 
 



Praktijk voor Relatietherapie & Mindfulness 

Aarti Sarabdjitsingh 

070.2230066 

info@relatietherapieenmindfulness.nl 

www.relatietherapieenmindfulness.nl 

Training, supervisie en coaching 

Marieke van Rijn 

06.23207712 

marieke@familielijn.nl 

www.familielijn.nl 
 

 Familielijn  &   Seltin 
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