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Omgaan met
grensoverschrijdend
gedrag van uw kind.
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Doel
Het doel van de Training ‘Verbindend Gezag’ is een 

duidelijke stellingname van ouders, leraren en 

hulpverleners tegen het ongewenste gedrag van een 

kind op een vastberaden, maar geweldloze wijze. 

U leert nieuwe handvatten om grenzen te stellen aan 

destructief gedrag van uw kind. U leert door aanwezig 

te zijn in het leven van uw kind destructieve patronen 

te doorbreken en sociale steun te mobiliseren, 

begrenzing vanuit verbinding. Het gevoel van 

machteloosheid kan plaats maken voor hoop en een 

positievere relatie. 

Voor wie
Praktijk Wajibu biedt een groepstraining aan voor 

ouders die kampen met een kind dat veelvuldig 

onacceptabel gedrag vertoont. In deze groep leren 

ouders met elkaar hoe ze het hoofd kunnen bieden 

aan ernstige gedragsproblemen van hun kinderen 

door een nieuwe vorm van gezag met behulp van 

geweldloos verzet.

Veel mensen vinden het spannend om hun 

gezinsproblemen in een groep te bespreken. Wij zien 

dat ouders die eenmaal de stap zetten, herkenning 

vinden en juist veel steun ervaren van andere ouders. 

We werken in groepen van 6 tot 8 ouderparen. 

Ook gescheiden ouders kunnen deel nemen aan de 

oudergroep.

Duur
De oudergroep bestaat uit acht bijeenkomsten 

om de week van twee uur. Daarnaast wordt een 

netwerkbijeenkomst georganiseerd om ook de 

familie en naastbetrokkenen uitleg te geven over 

de methode zodat zij mee kunnen gaan en tot steun 

Verbindend Gezag voor ouders
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Inleiding
Alle ouders hebben wel eens een confl ict met 

hun kind(eren). Soms zijn deze confl icten zo 

confronterend en veelvoudig dat het thuis 

onhoudbaar wordt. Straffen of juist toegeven? 

Wat u ook doet, het lijkt niet te helpen. Uw zoon 

of dochter zoekt grenzen op, vertoont agressief of 

destructief gedrag naar zichzelf en/of anderen.

De methode ‘Geweldloos verzet’ van de Israëlische 

psycholoog en hoogleraar Haim Omer biedt een 

alternatief. De uitgangspunten van geweldloos verzet 

blijken een goede basis te zijn voor een nieuwe vorm 

van gezag die ‘Verbindend Gezag’ heet. ‘Verbindend 

gezag’ heeft met name ook door het Lorentzhuis in 

Haarlem gestalte gekregen in Nederland.

kunnen zijn in het proces van verandering.

Tijdens en na de oudergroep bieden we ondersteuning 

op maat aan ieder ouderpaar/gezin. Zo nodig wordt 

de school ook bij het proces betrokken.

Start
De oudergroep vindt plaats op donderdagavond.

U kunt zich het hele jaar aanmelden voor de 

oudergroep. De groep start 2 of 3 keer per jaar.

Locatie
De training vindt plaats in Heiloo. Voor aanvang van 

de groep laten wij u de exacte locatie en tijd weten.

Kosten
Praktijk Wajibu heeft een contract met de gemeenten 

Heiloo, Alkmaar, Limmen, Bergen, Heerhugowaard, 

Langedijk, Uitgeest en Castricum. Bij verwijzing 

worden kosten door deze gemeenten volledig 

vergoed.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met onze praktijk. Dit kan per email of 

telefonisch. U kunt eventueel de voicemail inspreken, 

wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


