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PART ONE:  
A different kind of authority: building parental presence, creating authority through networking, 
preventing escalation, restistance versus control, transparency and publicity, the judicious use of time 
to increase presence and resistance and to reduce escalation. 
 

 
Een andere soort autoriteit:  
Autoriteit is in verval geraakt omdat de samenleving veranderd is. Autoriteit zoals die vroeger bestond 
is niet meer haalbaar omdat de sociale uniformiteit niet meer bestaat en omdat we de autoriteit van 
vroeger niet willen. 
 
Voor jaren ’60 : sociale uniformiteit, geen doorzichtigheid, geheimhouding, kerk/school/wet/media  

  etc. stonden in hoger aanzien.   
 
Jaren ’60 en ‘70: autoriteit wordt gezien als onderdrukking en de oorzaak van veel problemen. Het  

  resultaat hiervan is dat de permissieve houding geïdealiseerd wordt � liefde, vrijheid  
  (van keuze).  

 
Begin jaren ’80 : vele studies (bijv. Baumrind) tonen aan dat permissieve ideologie (en daarmee het  

gebrek aan autoriteit) nadelige gevolgen heeft. De kinderen groeien “gehandicapt” 
op: problemen met impulscontrole, lage frustratiecontrole, hoger percentage 
schoolverlaters, problemen met geweld, drugs en sex, en ZEER verrassend: en 
lager zelfvertrouwen! Dit wordt verklaard vanuit het feit dat deze kinderen nooit 
geleerd hebben om om te gaan met moeilijkheden.  

 
Nu  : De vraag is: hoe gaan we een nieuwe vorm van autoriteit opbouwen? Wat hebben  

  we nodig? Wat willen we? Wat accepteren we? Wat is mogelijk? Reden: we hebben  
  blijkbaar autoriteit nodig, maar die hebben we niet. Straffen/belonen is effectief met  
  jongere kinderen, maar veel mensen willen dat niet. Zij haken af omdat ze bang zijn  
  om te straffen (bang voor escalaties).  

 
    Wat dan wel? Een overzicht. 
 

Wat we niet willen: oude 
vorm van autoriteit. 

Nieuwe definitie van autoriteit zou dus gebaseerd moeten zijn op: 

* Gebaseerd op afstand en 
angst. 

- Gebaseerd op ouderlijke nabijheid (parental presence). De  
  boodschap moet zijn: ik ben je ouder, ik ben hier en ik ga  
  nergens naartoe! Het is belangrijk dat het kind dit weet, maar  
  nog belangrijker dat de ouder dit weet! 
- Ouders zijn nabij genoeg om supervisie en monitoring uit te  
  oefenen: watchful care. Dit heeft een sterke correlatie met het  
  al dan niet hebben van gedragsproblemen (meer dan bijv. SES  
  etc.). Kinderen “voelen” dat ouders aanwezig zijn. Dit kan bereikt  
  worden zonder opdringerig/indringerig te zijn. Vergelijk: de manier  
  waarop een moeder haar baby in de gaten houdt. Ingrijpen als het  
  nodig is, anders laten slapen/doen.  
 
  De stadia van watchful care:  

1. Waar ga je naartoe? Met wie? Hoe laat thuis?  
2. We moeten praten. Ik eis meer informatie. (Als ouder negatieve 



signalen krijgt).  
3. Als kinderen weigeren om informatie te geven: interventie (ouders 

vergezellen kinderen etc.).  

* gebaseerd op 
controle/macht: directe 
reactie op 
ongehoorzaamheid 
(tegengesteld aan 
autonomie).  

- Autoriteit moet gebruikt worden als ongehoorzaamheid voorkomt.  
  Belangrijk verschil met vroeger: autoriteit is niet de macht of    
  gehoorzaamheid zelf, maar wordt gedefinieerd door acties van  
  ouders. De mate van autoriteit hangt dus niet direct samen met de  
  mate van gehoorzaamheid.  
 
- Kerngedachte voor ouders: “Ik kan jou of je gedachten niet  
  beheersen, maar ik heb wel macht over mijn reactie daar op.”  
  Ongehoorzaamheid zal voorkomen, zelfs als ouders autoriteit hebben.  
  Ze hoeven niet te winnen, ze moeten volhouden! 
 

* persoon met autoriteit is  
  niet verantwoordelijk voor  
  escalatie (hij krijgt straf,  
  maar hij vroeg er ook om).  

- een escalatie heeft twee kanten, MAAR een de-escalatie komt vaak   
  van één kant.  
- geen discussie, geen dreigementen, geen uitleg (niet te veel althans  
  en nooit tijdens een discussie).  
- twee types van escalatie: symmetrisch (met duidelijke opbouw) en het  
  “chantage-type”: als je dit doet, zal ik dit doen. Dit leidt er vaak toe dat  
  ouders zich (uiteindelijk) terug trekken.  
 

* directe reactie  
  De gedachte hierachter:  
  “Als ik nu niets doe, leid ik  
  gezichtsverlies.” Helaas:  
  deze houding vergroot de  
  kans op escalatie.  

- Het prinicipe van uitstel: het ijzer smeden als het koud is! 
 
  Ouders zeggen: “Dit gedrag is onacceptabel. Je hoort hier nog van.”  
  (I’ll deal with you later.) 
 

* Top down authority. - autoriteit komt niet van van de “bovenliggende partij”. Autoriteit komt  
  van het netwerk aan steun. (bv. Moeder wordt minder snel uitgedaagd  
  als de puber weet dat vader moeder steunt.).  
   
  Dit neemt het idee van een “duel” weg. Het is geen gevecht.  
  Ouders/leerkracht zijn “slechts” een vertegenwoordiger van een team.  
 

 
Praktische middelen 
 
1. SIT-IN.  
Ouders komen in de kamer van hun kind. Ze blokkeren de ingang met hun aanwezigheid en gaan 
rustig zitten. Ze zeggen: “We zijn hier omdat we niet bereid zijn om zo verder te gaan.” Na een tijdje 
zeggen ze: “We blijven hier zitten totdat we een oplossing hebben, of een voorstel van jouw kant.” 
Ouders blijven maximaal een uur zitten en komen eventueel de dag erna terug. En weer, en weer, 
totdat er iets veranderd. Als de situatie echt onhoudbaar wordt (fysiek geweld, ouders denken zich niet 
in te kunnen houden), gaan ouders na te zeggen dat ze de volgende dag terug zullen komen omdat er 
nog geen oplossing is.  
 
Kenmerken en voordelen:  
- Ouders zeggen weinig, want de meeste “preken” monden uit in een escalatie. Bovendien: zo lang  
  als ouders praten, doen ze niets en kinderen weten dat;  
- duidelijk begrenzing; 
- de impact van een (serie) sit-in(s) kan heel groot zijn;  
- stilte is een krachtig gereedschap: het helpt om initiatief te houden in plaats van te reageren op  
  bijvoorbeeld beledigingen.  
- wat niet te doen: * een sit-in op het moment dat het probleemgedrag zich manifesteert; 
   * praten voordat je zit; 
   * het kind proberen te overtuigen.  
- probeer de oplossing een “gezamenlijke oplossing” (joined solution) te laten zijn. Bijvoorbeeld in  
  geval dat de jongere een jonger broertje of zusje pijn heeft gedaan: ouders betalen mee aan een  
  “goedmaak-cadeau”. Voordeel van gezamenlijke eigenschap: het kind hoeft niet alle  



  schuld/schaamte op zich te nemen en hij of zij wordt gestimuleerd om goed te doen.  
 
Wat als:  
- als geweld/agressie te verwachten is: zorg voor ondersteuning. De ondersteuning doet niet mee aan  
  de sit-in, maar wacht elders in huis. Ouders zeggen dit direct aan de jongere: “Als je gewelddadig   
  wordt, zullen ze binnenkomen als getuige.”  
- als een kind bijvoorbeeld gaat computeren en ouders compleet negeert, zeggen ouders dat het kind  
  de computer uit moet zetten. Als dit niet gebeurt, gaan ouders weg (met de vermelding dat ze de  
  volgende dag terugkomen). De volgende dag houden ze weer een sit-in, maar nu is die voorbereid  
  door bijvoorbeeld het computerscherm weg te nemen.  
- Kind start discussie � ouders zeggen alleen: “We willen een oplossing, geen discussie.” 
- Kind gaat slapen of verlaat de kamer: geen probleem. De ouders blijven daar even (vermijden  
  escalatie door kind niet tegen te houden of wakker te houden) en komen de volgende dag terug.  
  Eventueel kunnen ze iets in de kamer veranderen (bijvoorbeeld opruimen). Ook daar blijven (slapen)  
  tot het kind terug is, kan een zeer krachtige boodschap zijn.   
- Kind zegt alleen: “Ik weet het niet!” � ouders wachten 20 minuten, dan doen zij een voorstel.  
- Kind reageert niet, doet geen voorstel en verwerpt elk voorstel van ouders: ouders blijven max. een  
  uur, gaan weg met de boodschap: “We hebben nog geen oplossing gevonden.” Belangrijk voor de  
  ouders is te weten dat dit NIET ERG is. Het voorstel zelf is niet het doel van de Sit-in; verandering in  
  gedrag van het kind is het (uiteindelijke) doel EN het gevoel voor ouders dat zij actief tegenstand   
  hebben geboden in plaats van lijdzaam toe te zien.  
 

!! DE SIT-IN IS VOORAL VAN BELANG VOOR DE OUDERS !! 
 

 
PART TWO:  
Coaching parents in “watchful care”: a quick course in effective parental supervision.  
 

 
2. MONITORING 
  
Er zijn drie niveaus van monitoring. Op het eerste (normale) niveau vraag je aan je kind wat hij doet, 
met wie en hoe laat hij terug is. Niveau twee en drie gaan in als ouders onraad ruiken. Op niveau twee 
(“We moeten praten…”) is de houding van ouders niet “Je zult doen wat ik zeg!” maar: “Ik zal doen 
wat ik zeg.” Ook bijna altijd door ouders te gebruiken, zijn de uitdrukkingen: “Dat is mijn taak als 
ouder.” En “Ik heb geen keuze.” Op het tweede niveau gaan ze meer gedetailleerde info vragen en 
controleren.  
 
Op het derde niveau (als tweede niet voldoet), komen ouders in actie (zie 2a en verder).  
 
Het kind zal zeker in opstand komen en ouders verwijten dat ze zijn/haar sociale leven stuk maken. 
Boodschap voor ouders is dan: 
- ga niet in discussie; 
- weet dat dit niet waar is; 
- Zeg: “Ik zal dit niet hoeven doen als je me de gevraagde informatie geeft. Ik heb geen keuze.”Als er 
argumenten komen, herhalen ouders alleen: “Ik heb geen keuze,” maar nu zachter. Indien nodig ook 
een derde keer, nu bijna fluisterend.  
 
Het kind zal woedend zijn, maar het resultaat is dat ouders meer supervisie / monitoring kunnen 
uitvoeren. Soms zullen ouders het moeilijk vinden en het gevoel hebben dat ze teveel privacy 
schenden. Of ze denken (soms letterlijk) dat ze hun kind tot zelfmoord zullen drijven. Goed om te 
weten is dat een kind door twee punten tot zelfmoord komt: eenzaamheid en wanhoop. Als ouders 
zich terugtrekken is het kind nog eenzamer.  
 
2a.  gaan zoeken naar het kind; 
 
2b. telefoonrondje 
Ouders hebben vooraf telefoonnummers verzameld (school, via andere kinderen, door het mobieltje 
van kinderen te lezen, telefoonrekening) en gaan minstens tien nummers bellen.  Belangrijk is dat ze 
beginnen met het nummer waarvan ze denken dat het kind daar NIET is! Het hoofddoel is namelijk 



niet het kind te vinden, maar om “tekenen” achter te laten van ouderlijke aanwezigheid (parental 
presence). Ouders vragen iedereen die ze spreken om hun kind te vertellen dat ze gebeld hebben. Ze 
leggen verder uit dat ze het doen omdat ze het gevoel hebben dat het kind hen door de vingers glijdt 
(dit vergroot de kans van medewerking van andere ouders). Ouders vertellen andere ouders over het 
programma waar ze mee bezig zijn. Als die andere ouder geïnteresseerd is, kunnen ze hen 
uitnodigen.  
 
2c. Sit-in op een hangplek  
Ouders kunnen, eventueel met andere ouders, naar de hangplek van jongeren gaan. Hun eigen kind 
gaat waarschijnlijk weg, maar als ze dan blijven worden ze ineens interessant voor de andere 
jongeren. Zo kun je tot een gesprek komen, zonder hun ergens de schuld van te geven (“Misschien 
kunnen jullie wel met deze vrijheid omgaan, maar mijn kind heeft meer nodig. Jullie weten vast wel dat 
hij soms gewoon domme dingen doet.”, “misschien heb jij meer zelfbeheersing dan mijn kind” en “zeg 
hem/haar dat ik niet zal straffen.”). Als je even met de jongeren praat vraag je ze om een gunst: “Kun 
je me je telefoonnummer geven?” 
 
2d. Actie tegen andere (gevaarlijke) jongeren zoals drugsdealers. 
Een groep ouders benadert zo’n jongere en deelt mee: “Het maakt me niet uit wat je zelf doet, maar 
als je onze kinderen schade berokkent (bijvoorbeeld door dealen), zullen we deze en deze info 
(voorbeelden: telefoonnummers, dealplekken, klanten etc.) doorspelen aan de politie, school en je 
ouders.  
 
2e. Naar het huis gaan waar hun kind verblijft. 
Als ouders weten waar hun kind is, kunnen ze daar naartoe gaan. Na aan te bellen zeggen ze tegen 
degene die opendoet: “Zeg mijn kind dat we geen straf zullen geven.” Mogelijke reacties op mogelijke 
antwoorden: 
* hij komt over 20 minuten naar huis  : Dan wachten we. Mogen we binnen wachten?  
* IK KOM NIET! of kind rent weg  : niet volgen. Blijf bij/in het huis en praat met de  
          andere ouders als die daar zijn. Laat hen zien dat  

  jullie geen monsters zijn (analoog aan 2c).    
 
2f. Naar de disco gaat waar de jongere is.  
Ouders vragen om microfoon en vragen naar jongere.  
Als ze hem/haar al zien: eigenlijk dezelfde strategie als bij 2c. Als het kind zegt dat hij/zij niet komt of 
hij/zij verlaat de disco: ouders blijven en maken eventueel praatje met leeftijdsgenoten. Als je even 
wacht, ben je vanzelf een interessant wezen voor ze. Probeer een gesprek aan te knopen door 
vertrouwen uit te stralen (“misschien heb jij meer zelfbeheersing dan mijn kind” en “zeg hem/haar dat 
ik niet zal straffen.”). Als je even met de jongeren praat vraag je ze om een gunst: “Kun je me je 
telefoonnummer geven?” 
 
3. EEN ONDERSTEUNDEND NETWERK ONTWIKKELEN (VOOR OUDERS) 
Doel : een kettingreactie uitlokken, door een netwerkbijeenkomst te houden waar het kind bij is.  
 
Eerste sessie met ouders: 

- je kunt dit niet alleen! 
- Je moet omgaan met het zegel van geheimhouding dat je creëert.  
- Als ouders niet willen: zou je (anoniem) in contact willen komen met ouders die je voorgegaan 

zijn?  
- Inventariseer wie er een steun zou kunnen zijn, zodat die volgende keer uitgenodigd kunnen 

worden. Als ouders zeggen alleen te zijn, kunnen deze opmerkingen helpen:  
* degene die je zouden kunnen steunen, voelen zich daar goed bij; 
* mensen kunnen ook op een afstand helpen (faxen, mailen, bellen etc.), door bijvoorbeeld  
  direct na een incident te reageren en hulp aan te bieden aan het kind.  

- waar te zoeken voor supporters: vrienden en familie (ook uit het buitenland), ouders van 
vrienden van jongere, school personeel, andere (deelnemende) ouders, wijkagent etc.  

 
Netwerkbijeenkomst: 

- leg de kaarten open op tafel: vertel over de problemen van het kind en hun (evt. onjuiste) 
reacties daarop; 

- maak de supporters deelgenoot van je ideeën; 



- Degene die een speciale band met het kind heeft is de “advocaat” van het kind. De jongere 
moet bij hem of haar een veilige plek hebben. Tevens is deze persoon “tussenpersoon” en 
benadrukt hij/zij constant dat het geweld (of de problemen) moeten stoppen.  

- Vertel de jongere dat de anderen gevraagd zijn om de familie te helpen. Zij worden gevraagd 
om af en toe eens langs te komen en een positieve boodschap voor de jongere achter te 
laten.  

- Als de jongere contact vermijdt. De aanwezigen (of alleen de “advocaat”) wordt gevraagd op 
de deur van de kamer te kloppen en te laten weten dat hij/zij gaat. Eventueel schuiven ze een 
boodschap onder de kamerdeur door. Van belang is dat de jongere weet dat er mensen zijn 
voor hem/haar. 

- Aan de supporters wordt gevraagd: 
* wie kan helpen met problemen op school? 
* wie kan helpen met het structureren van de vrije tijd? 
* wie kan helpen met het faciliteren van contacten met leeftijdsgenoten? 

 

 
PART THREE: 
The principles of a constructive struggle: wider applications of the approach in a variety of 
conflictfields, such as schools, community work and larger community conflicts.  
 

 
Dit gedeelte is op de meeste punten voor ons MST-ers op therapeutenniveau waarschijnlijk minder 
interessant, omdat soms beoogt wordt verandering in een organisatie door te voeren. Omer mikt nu 
vooral op “in-company trainingen” en/of kleinere kinderen.  
 
SCHOLEN: 
- Het is gemakkelijk en populair om op scholen af te geven, maar dit is te gemakkelijk en niet altijd  
   terecht.  
- Het is onmogelijk om met problemen om te gaan, zonder de positie van leerkrachten te verstevigen  
  (ondersteun hen en bouw aan ondersteuning voor hen).  
- leerkrachten kunnen betrokken worden in de gezamenlijke supervisie van een kind. 
- Verbeter ouder-leerkracht verbond als een geheel! Als een ouder en een leerkracht botsen zijn de  
  gevolgen als volgt: 
  * de autoriteit van de leerkracht daalt en de autoriteit van de ouders daalt ook, want de jongere speelt  
     ze tegen elkaar uit; 
  * de veiligheid in het lokaal daalt; 
  * het negatieve gedrag van de jongere stijgt.  
- Zeg school: als je het gevoel hebt dat we jullie niet versterken, maar tegenwerken: zeg het ons! 
- zorg dat je een groep leerkrachten op de been brengt die als “tussenpersonen” optreden. Zij  
  bemiddelen dan in botsingen tussen ouders en leerkrachten. Het omgaan met de moeilijkheden van  
  dit kind moet een gedeelde verantwoordelijkheid zijn! 
- Train ook de bus-chauffeurs: zorg voor een kort lijntje met de school. In geval van problemen in de  
  bus: zet bus stil – stel de nodige vragen – bel school – school belt ouders – kind wordt ter plekke  
  opgehaald.  
 
KINDEREN 
- kinderen vertellen vaak niet over pestgedrag, omdat zij er niet op vertrouwen dat volwassenen  
  (ouders, leerkrachten) adequaat reageren en dat is de moeite dan niet waard. Het resultaat is dat zij  
  ervoor kiezen hun nek niet uit te steken. Zorg dat je weet in hoeverre kinderen hun leerkracht /  
  directeur op dit punt vertrouwen.  
- Zorg voor een “e-mail-hotline” waar kinderen pestgedrag anoniem kunnen melden.  
- Stel “kindbemiddelaars” aan; twee in elke klas. 
 
HET KIND DAT PEST 
- zijn gedachten worden beïnvloed door “parliament of mind”, een soort stemmen die commentaar  
  leveren (zoals engeltjes en duiveltjes op je schouder). Het is zaak om de positieve stemmen luider te  
  laten klinken.  
- train ouders in “verzoenings-taktieken”. Hun gedrag moet ONAFHANKELIJK zijn van het gedrag van  
  de kinderen:  
  * positieve boodschappen / waardering noemen (elke dag tenminste 1). Vraag familie als ouders echt  



    geen positieve punten van hun kind kunnen noemen. 
  * maak een album van goede eigenschappen van het kind en laat anderen daar ook in schrijven  
     (bijv. uit de steungroep).  
  * allerlei soorten positieve “gebaren” (bijv. kind mag toetje kiezen), wederom: ONAFHANKELIJK van  
    het gedrag van het kind. 
  * ouders doen positieve activeiten met het kind. 
  * ouders geven het voorbeeld door ook excuses aan te bieden, bij voorkeur schriftelijk. 
  * ouders stimuleren toenaderinspogingen van hun kind: het kind wordt bijvoorbeeld uitgenodigd door  
    ouders om mee goed te doen. Als het kind dit niet doet (bijvoorbeeld taartje bakken voor kind dat  
    gepest is en dat gaan geven), doet de ouder het. Naderhand legt de ouder uit waarom hij dit  
    gedaan heeft: het is fijn om goed te doen.  
 

 
E-mail adressen van Haim Omer:  
 
Homer1@bezeqint.net 
Haimomer2@gmail.com 
 
Zijn boek: 
“Nonviolent resistance. A new approach to violent and selfdestructive children.” 
ISBN: 0521 829 480 (hardback) 
ISBN: 0521 536 235 (paperback) 
 
Dit boek komt begin 2008 in het Nederlands vertaald op de markt. Er zit ook een gedeelte in dat een 
soort trainingshandboek voor ouders is.  
 

 
 
 
 
 
Groeten, 
Rob Coolen, november 2007.  

 
 


