A- Haim Omer in de praktijk: Geweldloos
verzet en nieuwe autoriteit
Wat
Samenvatting van de methodieken van “Nieuwe Autoriteit” en Geweldloos Verzet” van Haim Omer.
De theorie werd uitgewerkt in 11 fiches bruikbaar voor de praktijk. Daarnaast zijn er ook een aantal
filmpjes waar concrete voorbeelden van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet worden
geïllustreerd.

Leeftijd
•
•
•

6-12 jaar
12-18 jaar
18+ jaar

Ontwikkelingsniveau
•
•
•
•
•

Hoog
Eerder hoog
Gemiddeld
Eerder laag
Laag

Methodieken
•
•
•

Om herstelvaardigheden te ontwikkelen
Om samen met de jongere stil te staan
Om te reflecteren samen met collega’s

Inhoud:
•

Filmpje ‘Herstel in het kader van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’:
https://video.sorrybox.be/#share?id=c3858bc1-01b2-4b50-939b-d037ea0f964c

•

Filmpjes voorbeelden nieuwe autoriteit/geweldloos verzet (i.s.m. Vormingsnetwerk Nieuwe
autoriteit en geweldloos verzet op school)
o Aankondiging oude en nieuwe autoriteit: https://youtu.be/ONKcwycaTGQ
o De-escaleren: https://youtu.be/VqeOq4KUnKk
o Oplossingsverzoek: https://youtu.be/cK152hEPvXw
o Sit in: https://youtu.be/SQPABdZT19Y
o Symmetrische escalatie: https://youtu.be/tllsDElM4i0

• Inhoud van de bijlage ‘Haim Omer in de praktijk’
Methode 1: voorkomen van escalatie => verhogen van aanwezigheid/nabijheid
Methode 2: voorkomen van escalatie => niet-escalerende dialoogvoering
Methode 3: voorkomen van escalatie => Bepaal duidelijk het probleemgedrag
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Methode 4: Voorkomen van escalatie => uitgestelde reactie: ‘Het ijzer smeden als het koud is’
Methode 5: Gerichte aandacht en gericht bevragen van de jongere
Methode 6: Aanspreken van de context van de jongere
Methode 7: De aankondiging => met team brief schrijven naar jongere
Methode 8: SMS – Silent Message Sending => In stilte in de kamer van jongere zitten
Methode 9: De telefoonronde => systematisch telefonisch contact met contactpersonen van de
jongere
Methode 10: De jongere volgen indien hij wegloopt
Methode 11: Een staking na een intense crisis

Bronnen (url, auteur,…):
Samenvatting gemaakt door An-Karlien Van Raemdonck (stagiaire in MPC Terbank) op basis van de
boeken:
- Omer, H., & Wiebenga E. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van
gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Bohn Stafleu van Loghum
- Omer, H. (2011). Nieuwe autoriteit. Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op
school en in de samenleving. Hogrefe Uitgevers Bv

Bijlages:
Haim Omer in de praktijk:
http://www.sorrybox.be/blok/_uploads/library/348/attachments/sb-A-HaimOmerindePraktijk.pdf
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