“Van Geweldloos Verzet naar Nieuwe
Autoriteit en Waakzame Zorg: de pijlers van
de theorie van Haim Omer”
Webinar met Haim Omer, met mogelijkheid tot
vragen stellen (voertaal Engels).
Donderdag 6 oktober 2022 (19u30) - UZ Gent, auditorium G
Programma
In deze webinar vertelt Haim Omer over de ontwikkeling van het gedachtengoed van het geweldloos
verzet van Gandhi en Martin Luther King naar de theorie van Nieuwe Autoriteit, een krachtig
opvoedmodel gebaseerd op veilige verbinding. Als we willen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, dan
hebben ze ruimte nodig om ervaringen op te doen. Als opvoeder moeten we het kind stimuleren en om
te exploreren en zijn we een veilige haven waar ze naartoe kunnen als ze dat nodig hebben.
Tegelijkertijd is het van belang om duidelijke regels en structuur te bieden zodat je kind op koers kan
blijven als er gevaar dreigt. Behalve een veilige haven moet je dus ook een betrouwbaar en sterk anker
zijn. Daarbij zijn de volgende zaken van belang: duidelijke structuren, aanwezigheid en waakzame zorg,
ondersteuning, en de vaardigheid om jezelf onder controle te houden en situaties te de-escaleren. Na
een heldere uiteenzetting van het model, biedt Omer inzichtelijke voorbeelden en praktische tips om
direct toe te passen. Ten slotte is er tijd om ‘live’ vragen te stellen.

Spreker:
Haim Omer is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv, en reeds jaren internationaal
bekend door zijn werk, en publicaties, over geweldloos verzet, nieuwe autoriteit en waakzame zorg.
Omer ontwikkelde zijn concept van Nieuwe Autoriteit tegen de achtergrond
van systeemtherapie en humanistische psychologie , en gedragstherapeutische benaderingen. De
Israëlische psycholoog heeft tientallen jaren ervaring met het begeleiden van ouders, leerkrachten en
professionelen in de geestelijke gezondheidszorg. De vele voorbeelden uit zijn spreekkamer zullen
bekend in de oren klinken. Ze laten overtuigend zien hoe zijn theorie in de praktijk kan worden
toegepast.
Einde lezing voorzien om 21u.

Met medewerking van het Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet (BIGV)

Praktisch:
KOSTPRIJS: 30 EURO, gratis voor UZ-medewerkers en studenten
INSCHRIJVINGEN: mail naar kinderpsychiatrie@uzgent.be
ACCREDITERING is mogelijk

