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Omgaan met weerstanden 

Inleiding 

Binnen veel organisaties is integraal management een belangrijk sturingsprincipe. De com-

plexiteit van het werk is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Wetgeving, arbeidsmarkt, 

duurzame inzetbaarheid, scholing & vorming e.d. zijn enorm in beweging. Aan medewerkers 

worden zwaardere eisen gesteld, meer productie, deskundigheid, toegevoegde waarde, on-

dernemerschap en meer betrokkenheid. Om deze verwachtingen waar te kunnen maken zijn 

goed ontwikkelde vaardigheden van belang.  

Door de toenemende prestatiedruk, stress en onderlinge concurrentie nemen de spanningen 

toe en wordt het incasseringsvermogen en de stressbestendigheid van medewerkers op de 

proef gesteld. Een gevolg hiervan is regelmatig stroef verlopende communicatie en samen-

werking. De wijze waarop zich dit vaak uit is in de vorm van weerstand. Weerstand is zicht-

baar in verschillende verschijningsvormen en heeft een belemmerende invloed op uw per-

soonlijke effectiviteit en de collegiale verbinding. Het effectief hanteren van dergelijke weer-

stand heeft een grote bijdrage aan het verminderen van spanningen, aan productief kun-

nenwerken en aan de persoonlijke betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en 

collega’s.  Om invloed te hebben en overtuigend te adviseren en sturen, zowel als leidingge-

vende, als adviseur of medewerker, is tegenwoordig specifieke training in het hanteren van 

weerstand noodzakelijk. 

Als leidinggevende of adviseur heeft u een belangrijke functie binnen de ontwikkeling van 

uw organisatie. Om daar succesvol in te zijn, zoekt u naar mogelijkheden om uw persoonlijke 

effectiviteit te vergroten. U wilt zich verder verdiepen in hoe organisaties veranderen. U wilt 

mensen steeds beter kunnen motiveren, enthousiasmeren en overtuigen. En u wilt vooraf 

kunnen inschatten welke weerstand en valkuilen u bij veranderingen zou kunnen tegenko-

men. Dit en meer komt aan bod in de training Omgaan met weerstand, uw sleutel tot effec-

tiever functioneren. 

Training Omgaan met weerstanden 

Weerstand is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat mensen iets niet willen ter-

wijl anderen vinden dat ze het wel zouden moeten doen. Men is niet gemotiveerd, werken 

niet mee of ze vertragen het proces. Dit zijn een aantal uitingsvormen van weerstand.  Door 

de term 'weerstand' wordt de suggestie gewekt dat het een probleem van de ander,. De 

reactie van degene die de weerstand ontmoet, varieert dan van irritatie, ergernis, herhalen 

van de boodschap met meer nadruk, onmacht, overtuigen tot desnoods het dwingen van de 

ander. 
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Een situatie waarin u weerstand tegenkomt, kunt u zien als een situatie van onderhandelen, 

waarin u probeert een win-win situatie te creëren. Het streven is tot een oplossing te komen 

waarin de belangrijke belangen en/of criteria van beide partijen gehonoreerd worden. Als dit 

lukt, is er een win-win oplossing en kunt u rekenen op een grotere en meer intrinsieke moti-

vatie bij de ander om de afspraken na te komen dan wanneer u de instemming afgedwongen 

had. 

Weerstand herkennen en effectief hanteren, vraagt om goed ontwikkelde competenties. 

Hierbij staan een viertal competenties centraal: communicatief analyseren, luistervaardig-

heid, Inlevingsvermogen en Flexibiliteit. Als we over deze vaardigheden beschikken, en 

daarnaast de vaardigheid beheersen om te 'schakelen over de vier communicatie niveaus', 

dan hebben we als leidinggevende of adviseur de mogelijkheid invloed uit te oefenen en 

processen te sturen. 

De 6-rollen 

Binnen functies maken we onderscheid naar een vijftal rollen als het gaat om de taken en 

verantwoordelijkheden: 

Rol inhoud 

De adviseur specialisten die vanuit hun vakgebied adviezen geven 

De expert 
worden afhankelijk van probleem/vraag ingevlogen om onder-

werpen uit te werken en antwoorden te geven 

De programmamanager 
Zijn de overall bewaker van een bepaald organisatie (college) 

breed programma 

De projectleider 
Geeft leiding/sturing aan projecten op het vlak van het vakgebied 

(bijvoorbeeld HR) 

De regisseur 
Stuurt met betrekking tot de integraliteit en samenhang van pro-

ducten 

Vakcontroller 
Bewaker van de afgesproken richtlijnen en procedures op het 

vakgebied 

De kernrollen 

Voor de adviseurs/staffunctionarissen zijn veelal de volgende drie rollen belangrijk om 

invloed te hebben binnen de colleges: 

1. Expert 

2. Adviseur 

3. Vakcontroller 



 

 

 Human Consult Competentie Assessment & Training 
5 

 

Trainingsinhoud 

Opbouw 

De training heeft een stapsgewijze opbouw, met een trainingsprogramma van in totaal 4 

trainingsdagdelen. Deze trainingsdagen worden gespreid gepland over de periode van een 

aantal weken. 

Inhoud 

 Herkennen van weerstand, de weerstand en haar verschijningsvormen 

 Hanteren van de verschillende vormen van weerstand 

 De vier Fundamentals, belangrijke competenties om effectief met weerstand om te gaan 

 Effectief Schakelen over de vier niveaus van communicatie 

De Fundamentals 

In het programma wordt onderscheid gemaakt naar: 

Fundamentals: dit zijn de basiscompetenties waar we in ons werk intensief gebruik van ma-

ken. Het beheersen van deze competenties is noodzakelijk om effectief te kunnen adviseren. 

Bouwcompetenties: dit zijn die competenties die voortbouwen op de Fundamentals en spe-

cifieke vaardigheidsaspecten/situatiekenmerken toevoegen. 

Het trainingsprogramma is opgebouwd rond de Fundamentals en twee specifieke Bouw-

competenties: 

Praktische informatie 

De training kent een programma van 4 dagdelen (in een groep van 4-6 deelnemers) waarbij diverse 

vaardigheden getraind worden. Hierbij krijgen de deelnemers per competentie praktische informatie 

aangereikt over de vorm en inhoud van de competentie; het nut voor het dagelijks werk als adviseur 

of leidinggevende; de Do’s and Dont’s en de toepassing er van als het gaat om het hanteren van 

weerstand. 

 

Fundamentals (competenties) Bouwcompetenties 

1. Communicatief analyseren 1. Overtuigingskracht 

2. Luistervaardigheid 2. Onderhandelen  

3. Flexibiliteit 
 

4. Inlevingsvermogen 
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Verder wordt er intensief en praktisch geoefend met de aangeboden informatie met behulp van 

praktijkcasuïstiek. Door het toegenomen opleidingsniveau zijn mensen vaardiger geworden om hun 

mening te geven. Echter je verbaal naar behoren uit kunnen drukken is wat anders dan effectief kun-

nen adviseren en om te kunnen gaan met allerlei weerstanden. Het vraagt om intensieve praktische 

training. 

De training Omgaan met weerstand biedt dan ook een praktische en concreet toepasbare competen-

tietraining voor o.a. adviseurs, beleidsmedewerkers, leidinggevenden.  

De deelnemers worden bewust gemaakt op welke manieren we met elkaar communiceren, welke 

informatie we niet oppikken in de interactie met anderen, hoe druk we met onszelf bezig zijn en 

daardoor de gesprekspartner niet echt ‘horen en zien’, hoe selectief (en dus beperkend) we luisteren 

naar andermans verhaal e.d. Vanuit dit besef en inzicht krijgen ze vervolgens een praktisch commu-

nicatiemodel aangereikt aan de hand waarvan ze de communicatie met anderen effectiever kunnen 

gaan vormgegeven en in het bijzonder weerstanden kunnen hanteren. 

Weinig theoretische ballast, veel concrete eyeopeners, intensieve persoonlijke feedback en met na-

me ook veel mogelijkheid om effectief gedrag te oefenen. Om dit mogelijk te maken wordt er ge-

werkt in kleine groepen van 4-6 deelnemers. 

Het resultaat 

Het resultaat van de trainingsactiviteiten is: 

1. Toegenomen zelfinzicht als het gaat om de eigen stijl van communiceren en interactie 

2. Effectiever communicatie- en adviserend gedrag 

3. Inzicht in weerstand en het effectief hanteren hiervan 

4. Meer impact en invloed als adviseur of leidinggevende 

 

Aanmelding 

U kunt ons uiteraard bellen voor verdere informatie over de training en data of om een aanmelding 

door te geven (038-4232955). Ook kunt u ons een e-mail sturen (info@human-consult.nl). Marjon 

Schiltman of Wim Janssen zijn graag bereid om het nut van de training toe te lichten. 

mailto:info@human-consult.nl

