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Het Nederlands Netwerk Nieuwe Autoriteit lanceerde een website, verstrekte informatie aan 

vragenstellers waar zij in Nederland terecht konden voor NVR programma’s en hield 3 

lezingen voor een zeer lage prijs die door iedereen bezocht konden worden.  

 

Here is a short summery of the work done by several activists and organizations in the 

Netherlands: 

 

  

 Rubicon Jeugdzorg 

 

Rubicon Jeugdzorg is a social welfare organization in the south of the Netherlands offering 

among other things foster care, family guidance and residential homes. The organization has 

implemented New Authority & Non-Violent Resistance since a couple of years now. Nearly all 

of the 200+ executive workers have been trained in the ideas of NA/NVR, new courses are 

being offered regularly, and once a year a conference is organized about new developments 

(like using NA/NVR in groups of under-age refugees). Rubicon collaborates in this with 

several institutions in other parts of the Netherlands (and abroad), with schools and centers for 

daycare in the local communities and with a number of city councils.  

“Rubicon Jeugdzorg helpt je vooruit”: helping clients going ahead with NA/NVR!  

 

 

 Wil van Nus 

 

The book 'Geweldloos verzet op school, het ijzer smeden als het koud is' (NVR in schools, 

strike the iron when it is cold. 2016) was a powerful impulse for the implementation of NVR 

in Dutch education. Wil van Nus helps teachers to develop an attitude of de-escalation and 

presence, and motivates them to work together with parents/educators and other people in 

society. She worked with several school teams, mostly in vocational or special education. By 

lectures and workshops for school teams or other professionals (p.e. compulsory education, 

policies) Wil tries to draw the attention to a 'new vision on behavioral problems'. An unruly 

'salt march' in the bureaucratic culture of Dutch education, that asks especially for patience 

and determination. 

Read here case studies from her NVR work in schools. 

 

 

 Leren over Leven 

  

Behalve de reguliere basistraining (vier dagen) die ik jaarlijks bij de Rino verzorg ben ik in 

2016 gestart met het trainen van verschillende teams van Jeugdzorg Friesland. Het is de 

bedoeling dat dit in 2017 voortgezet wordt en dat de hele organisatie getraind gaat worden in 

NVR. Bij een andere Jeugdhulporganisatie zijn gelijksoortige plannen in de maak. Read here 

more. 

 

 

http://www.newauthority.net/data/cntfiles/284_.pdf
http://www.newauthority.net/about/lerenoverleven/netherlands.aspx
http://www.newauthority.net/about/lerenoverleven/netherlands.aspx
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 Lorenzhuis 

 

Vanuit het Lorenzhuis zijn twee nieuwe ontwikkelingen te melden:  

1. Een mooie studie dag over “verbindend gezag” (Connecting Authority)  met Haim 

Omer & Ziv Gilad uit Israël,  Paul Verhaeghe en Frank van Holen  uit België. En ‘last but not 

least’ ervaringsverhalen van ouders, leerkrachten en politiemensen.  

2. Een nieuwe ontwikkeling bij de gemeente Amsterdam: vertaling van de methodiek 

Geweldloos Verzet naar de functie van casemanager voor veel delicten plegende criminelen. 

Het doel daarvan: Voorkomen van recidive én re-integratie in de maatschappij door middel 

van wonen en werken.  

Read here more. 

 

 

 VraagKracht! 

 

De ambulante VraagKracht! Teams breiden hun NVR activiteiten verder uit in Zuidwest 

Nederland en Vlaanderen. Alle teams maakten, naast hun ambulante gezinsprogramma’s, een 

start met oudergroepen NVR zodat die in 2016 beschikbaar kwamen voor hun hele 

werkgebied. In Zeeland werd een intensieve 3 maandelijkse variant ontwikkeld met intensieve 

support via de nieuwe media, groepsbijeenkomsten én, waar nodig huisbezoeken. Deze 

intensieve vorm vervangt voor een deel de 6 maanden programma’s binnen gezinnen.  

NVR in de wijk werd uitgebreid en in een wijk in Middelburg werden 45 burger opgeleid in 

Geweldloos Verzet. Resultaat was: vergrote zelfverzekerdheid van burgers, gegroeide sociale 

betrokkenheid, minder incidenten in de buurt en minder politie interventies.  Verder werd er 

ervaring opgedaan in crisisinterventie  in residentiële groepen met behulp van Geweldloos 

Verzet.   

Read here more. 

http://www.newauthority.net/about/nvr/netherlands/lorentzhuis.aspx
http://www.newauthority.net/about/vraagkracht/netherlands.aspx

