
Welkom bij de training 
WEERSTAND! 

We leven bij wat we geloven, niet 

bij wat we zien!



Jouw leervragen:

Denk nog even n paar minuten goed na wat je in deze 

training ‘Weerstand’ precies wilt leren.

Formuleer jouw leervraag/-vragen zo concreet mogelijk:

“Hoe kan ik………….?”



Ontwikkelen begint…
bij jezelf kennen!  



Programma Dag 1:

• Uitleg over weerstand: functie, ontstaan, etc.

– Interventiekaart! 

• Oefening ‘herkennen van jouw type weerstand’

• The Work van Byron Katie: 

– De 4 onderzoeksvragen;

– De omkering;

• Het managen van je gedachten;

• Vertaling naar de praktijk!

• Dag 2: effectief omgaan en beïnvloeden van de 

weerstand van DE ANDER;



Gedachtenmanagement

• Je denken is een instrument en je kunt het gebruiken 

zoals JIJ dat wilt!

• De gedachten die je kiest te denken, creëren je 

ervaringen!

• Je oude gedachten zijn voorbij: daar kun je niets meer 

mee doen. Wel maak je nog de ervaringen mee die ze 

hebben gecreëerd.

• Je huidige gedachte – de gedachte die je op dit moment 

denkt- heb je helemaal ZELF onder controle!



Weerstand (1):

• Emotie veroorzaakt door je gedachten.

• Deze gedachten willen iets met de 

ander wat hij/zij niet doet > beoordeling 

op basis van jouw waarden.

• Kortom: jouw perceptie waar je de ander

‘de norm’ mee neemt



Weerstand (2):

• Veel van onze weerstand wordt veroorzaakt doordat we 

mentaal buiten onze eigen zaken leven:

• Mentaal in de zaken van de ander zitten weerhoudt je 

om aanwezig te zijn in de mijne…



Weerstand (3):

De interventiekaart:



Weerstand (4):

• Er is dus een discongruentie tussen weten en doen…;

• Vaak veroorzaakt door onze aannames;

• Bij niet-effectief gedrag blijken in de meeste gevallen de 

aannames gebaseerd te zijn op negatieve, pijnlijke en 

kwetsende ervaringen uit het verleden die als een soort 

van rampdenken worden geprojecteerd op het hier-en-

nu!

• Dit uit zich in ANGST!



Weerstand (5):

• 2 varianten in angst: 

– De angst om het jezelf lastig te maken;

– De angst om het de ander lastig te maken.

Gedifferentieerder:

• De angst om te falen

• De angst voor een conflict

• De angst voor isolement

• De angst voor (concreet) verlies

• De angst voor schuld



Weerstand (6):

Gedrag dat gebaseerd is op angst is hét signaal dat we iets 

beveiligen wat kennelijk voor ons waardevol is;

Gedrag dat gebaseerd is op de 
angst voor:

Beveiligt de behoefte aan:

falen succes

conflict harmonie

isolement erbij horen

verlies behoud

schuld gepaste verantwoordelijkheid



Weerstand (7):

• Maak nu in 2 tallen de opdracht 

‘Jouw weerstand, angst en behoefte’

• Wat is jouw inzicht op basis van deze opdracht?



Weerstand (7): The Work

‘Maak de volgende opdracht volkomen eerlijk en 

ongecensureerd ten opzichte van je gevoelens…

– Het werkblad ‘Oordeel-over-je-naaste’

• Wat is jouw inzicht op basis van deze opdracht?



Weerstand (8): The Work

Onderzoeken van je eigen perceptie, met behulp van de 

volgende 4 kernvragen:

1. Is het waar?

2. Kun je absoluut weten dat het waar is?

3. Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die 

gedachte gelooft?

4. Wie zou je zijn zonder deze gedachte?

Opdracht: Onderwerp je uitspraken op je werkblad over 

een ander één voor één aan deze 4 vragen.



Weerstand (9): The Work

Een oordeel kan worden omgekeerd naar jezelf, de ander 

of naar het tegenovergestelde. 

Welke omkering helpt jou om uit je weerstand te komen?

1. Keer het eerst om naar jezelf
“Ik moet mezelf waarderen” (dat is mijn taak, niet de zijne)

2. Keer het om naar de ander
“Ik moet de ander waarderen” (wat ik aan de ander vraag, kan ik dat

zelf wel?)

3. Keer het dan om naar het tegenovergestelde
“De ander hoeft mij niet te waarderen “(dat is soms de realiteit en

mijn norm!)



Weerstand (10): The Work

Opdracht omkering:

Om de omkering te maken neem je eerst je oorspronkelijke 

uitspraak/gedachte.

1. Vul nu jouw naam in op de plek waar je de naam van de 

ander hebt geschreven;

2. Nu keer je het om naar de ander (verwisselen van rol);

3. De 18 graden omkering: het compleet 

tegenovergestelde.



Formuleer nu jouw PRAKTIJKEXPERIMENT:

Denk eerst even zelf goed na en overleg daarna met een 

collega over de vraag:

Waar ga ik nu mee aan de slag op basis van de inzichten & 

het geleerde voor de komende weken, tot aan dag 2?

• In duo’s voorbereiden en concreet formuleren;

• In 1’ stand-up toelichten in de groep!! 

En nu de vertaling naar jouw 
praktijk:  


