VERZET - VERANTWOORDELIJKHEID - VERBINDING
‘EEN GEWELDLOOS GEVECHT’

Geweldloos verzet en Nieuwe autoriteit in families, scholen, organisaties en gemeenschap
Komt u in uw werk regelmatig in contact met situaties die escaleren, met destructief
gedrag of met agressie? Wilt u leren hoe u daar zorgvuldig en effectief mee om kunt
gaan? Dan is deze 10-daagse opleiding iets voor u.

De opleiding is opgebouwd
vanuit de principes en
methodieken van Haim Omer.
Centraal staat aandacht voor
(ouderlijke) presentie, die
onder meer bestaat uit:
u Stoppen van de escalatie
u Waakzame zorg
u Doorbreken van isolement
U verwerft inzicht in het door
breken van de geweldsspiraal.
U krijgt concrete methodieken
aangereikt en oefent om ermee
te werken.
U reflecteert op reële situaties
van uzelf en collega-cursisten
en zoekt wegen om hierin te
interveniëren.

Data 2012
2012: 17 september, 22 oktober, 19
november, 17 december
2013: 14 januari, 18 februari, 18
maart, 15 april, 27 mei, 24 juni
Tijd
van 9.30 tot 16.30 uur
Plaats
Utrecht
Kosten
€ 1.750
Informatie
tel.efoon 020 - 647 75 84
e-mail: info@mdcontext.nl

DOELGROEP
Kandidaten hebben in hun werk te
maken met dreigende ontsporing in
tussenmenselijke verhoudingen.
Uit alle sectoren zijn deelnemers
welkom, zoals hulpverlening, onder
wijs, ambtenarij, bedrijfsleven en
samenlevingsopbouw.
CURSUS
De opleiding duurt 10 dagen,
verspreid over een jaar. Naast actieve
inzet tijdens de lesdagen wordt van
de cursisten ook studie en huiswerk
verwacht.
De opleiding wordt afgesloten met
een evaluerend eindwerkstuk.

DOCENTEN
De docenten zijn Ineke Bannink,
Mirjam Diatlowicki, Leen Hermkens
en Jan Hoet.
Deze contextueel geschoolde
trainers zijn gespecialiseerd in het
gedachtegoed en de werkwijze van
Haim Omer (Basic course of study of
NVR, Tel Aviv 2011).
In het Nederlandse taalgebied
gelden zij als pioniers voor de
implementatie van Geweldloos verzet
en Nieuwe autoriteit in hulpverlening,
familietherapie, onderwijs en
leidinggeven.
De lessen worden door twee
docenten samen gegeven.

‘Met een gebalde vuiste is het moeilijk
iemand de hand te schudden’
(M. Ghandi)

