
 

 

Geweldloos
verzet

Agathos is onderdeel van 

AGA 105-2

Over Agathos
Agathos is een reformatorische zorgor-
ganisatie. Agathos is er voor iedereen 
die zorg nodig heeft. Onze grondslag 
is de Bijbel, het Woord van God. Goed 
doen door mensen zorg en diensten te 
bieden vanuit een christelijke visie is wat 
onze medewerkers met elkaar verbindt. 
Onze medewerkers zijn deskundig en 
bieden thuiszorg en hulpverlening in 
grote delen van de provincies Zeeland, 
Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. U 
kunt bij Agathos terecht voor hulp bij 
het huishouden, persoonlijke verzorging, 
verpleging, palliatieve zorg, intensieve 
ambulante hulpverlening, begeleiding bij 
dementie en mantelzorgondersteuning.

Over Vraagkracht
VraagKracht biedt vraaggerichte 
gezinsprogramma´s op het gebied van 
opvoedingsondersteuning en deskun-
digheidsbevordering voor professionals. 
‘VraagKracht’ is een samentrekking 
van twee kernwoorden uit de heden-
daagse jeugdzorg, vraaggerichtheid en 
versterking. Ons doel is een kleine en 
flexibele organisatie te zijn, die in nauwe 
samenwerking met andere jeugdzorg-
partners een bijdrage levert aan snelle 
hulpverlening op maat, aan kinderen en 
jeugdigen, hun ouders/ verzorgers en 
professionele derden. VraagKracht ken-
merkt zich door een oplossingsgerichte 
werkwijze waarin u als klant en uw (hulp)
vraag centraal staat.

Hulpverlening 
die bij ú past

Contact
Wilt u meer informatie over Geweldloos 
verzet of wilt u direct hulpverlening aan-
vragen? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via:

T  (010) 26 40 777
E  geweldloosverzet@leliezorggroep.nl
W  vraagkracht.nl
W  agathos-thuiszorg.nl

raagKracht!

?



Wat verwachten wij van u?
We komen bij u thuis en zullen met u in 
gesprek gaan over hoe u het gedrag van uw 
kind kunt veranderen. We zullen u leren 
hoe u de interventies van Geweldloos Ver
zet toe kan passen in uw situatie. Geweld-
loos verzet ontstaat niet automatisch, het 
is een proces. Alle activiteiten versterken 
elkaar. De kern van deze benadering is een 
houding van positieve aanwezigheid en 
investeren in je kind in combinatie met een 
duidelijke stellingname tegen het onge-
wenste gedrag op een vastberaden, maar 
strikt geweldloze en de-escalerende manier.

Hoe kunt u onze begeleiding krijgen?
U kunt met uw vragen terecht bij Agathos 
of Vraagkracht. Tevens kunt u uw vraag 
stellen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) in uw gemeente. 

Wat kost onze begeleiding?
Wanneer Geweldloos Verzet passend is in 
uw situatie zullen wij in overleg samen met 
u een aanvraag doen bij uw gemeente om 
dit programma te financieren. Als er geen 
vergoeding vanuit de gemeente wordt toe-
gekend kunt u contact met ons opnemen 
voor een vrijblijvende offerte.

Groepsaanbod:
Tevens bieden wij de mogelijkheid deel 
te nemen aan een groepsprogramma. U 
maakt deel uit van een groep ouders en/
of ouderparen die allemaal worstelen met 
eenzelfde vraag. Er is ruimte om elkaar te 
ondersteunen, ervaringen uit te wisselen, 
en met elkaar te zoeken naar manieren om 
geweldloos verzet toe te passen in uw eigen 
gezin. Dit groepsprogramma heeft een duur 
van 5 maanden.
Er is ook een specifiek aanbod om nieuwe 
autoriteit en geweldloos verzet toe te pas-
sen binnen school.

Aanmelding en informatie
Voor meer informatie over bovenstaande 
programma’s kunt u mailen naar 
geweldloosverzet@leliezorggroep.nl. 
Of neem contact op met het dichtstbijzijnde 
kantoor in uw regio:

Agathos ambulante hulpverlening  
Laagewei 9 
4464 AK Goes 
(0113) 307 140

Agathos ambulante hulpverlening en 
Vraagkracht (Pedagogische thuishulp op 
maat) werken samen om u bovengenoem-
de begeleiding te kunnen aanbieden. Wij 
zijn er voor opvoeders en hun kind(eren), 
die graag begeleiding willen ontvangen. 
Wanneer u gebruik wilt maken van het 
programma Geweldloos Verzet  kunt u 
informatie opvragen bij onderstaande 
organisaties of het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in uw regio.

Wat doen wij voor u?
Wij komen bij u thuis en helpen u om een 
benadering te vinden die het beste past bij 
u en uw kind. Voorbeelden van problemen 

kunnen zijn: woede-uitbarstingen, leugens, 
risicovolgedrag, fysiek geweld ten opzichte 
van anderen en zichzelf, diefstal, schoolwei-
gering, drank- en drugsgebruik en compu-
terverslaving.

Na de kennismaking krijgt u de gelegenheid 
om uw zorgen te benoemen. Daarna gaat 
de hulpverlener samen met u kijken welk 
gedrag u het meest zorgen baart, en hoe u  
verzet kunt bieden tegen dit gedrag volgen 
de methode ‘Geweldloos verzet’. 

U maakt zich zorgen over uw kind. Een jongere in huis geeft soms onrust. 
Menig ouder kan hierover meepraten. Jongeren hebben een eigen me-
ning en zoeken regelmatige de confrontatie op. U doet uw best, maar u 
voelt u steeds vaker machteloos en u heeft het idee dat u op geen enkele 
wijze nog invloed kan uitoefenen op het gedrag van uw kind.   

Ruzies worden heftiger, het gedrag van uw kind baart u steeds meer 
zorgen. Geweldloos Verzet leert u op een andere manier met uw kind 
omgaan. Ervaring en onderzoek tonen aan dat deze methode heel goed 
werkt.

Geweldloos Verzet in uw gezin 

Een jongen van 15:
“Dat mijn ouders dit voor mij wilden 
doen!”

Een moeder van twee pubers:
“ik sta er niet alleen voor”

Ouders van een 11 jarige jongen:
“Volhouden gaf resultaat.”

Pleegouders van een meisje van 17:
“Ordenen en een standpunt innemen, 
dat gaf rust”


