
Welkom bij module 2 
WEERSTAND! 

Eerst begrijpen, dan begrepen 

worden (Stephen Covey)



Jouw leervragen:

1. Wat staat je nog bij van module 1?

2. Wat pas je daar eventueel al in toe?

3. Wat betekent dat voor je LEERBEHOEFTE

vandaag? 



Ontwikkelen begint…
bij jezelf kennen!  



Programma Dag 2:

• Hoe herken je de weerstand bij de ander?

– Interventiekaart!

• Hoe maak/houd je dan nog goed contact?

– De kracht van zelfreflectie en reflectie van de ander!

– Oefeningen!

• Effectief communiceren met- en beïnvloeden van de 

weerstand van de ander;

– Oefenen > Casuïstiek;

• Check op je eigen leervragen;

• Vertaling naar de praktijk!



Excelleren in het reflecteren:

Wat voel je nu?



Wat is de sleutel voor een goede 
reflectie?

NIEUWSGIERIG ZIJN!

• Naar jezelf;

• Naar de ander!



Wat is de sleutel voor een goede 
reflectie?

NIEUWSGIERIG ZIJN!

• Naar jezelf;

• Naar de ander!



Wat is de sleutel voor een goede 
reflectie?

Wat is daarvoor nodig?

Minder laten leiden van je eigen oordeel!

Waarden & principes  van jezelf >> Normen voor de ander 

>> Be-/veroordelen : je evalueert alles op basis van je 

eigen (aangeleerde) normen!



Zelfreflectie:

Oefening:

• Wat gebeurt er met je in de onderstroom? (gevoelens 

bijv)

• Benoem!

Reflectie (over de zelfreflectie):

• Hoe was dit om te doen? 

• Wat is het effect op de ander?



Reflectie naar de ander:

Doel = contact & relatie maken.

De ander voelt zich meer begrepen!

Oefening:

• Stel reflectievragen naar de ander.

Reflectie:

• Wat is de oogst / het inzicht voor je n.a.v. deze oefening?



Reflectie naar de ander:

Bovenstroom:

• Benoemen wat je waarneemt;

• Benoemen wat je (letterlijk) hoort;

Onderstroom:

• Gevoelsreflecties (interpretatie);

• Verbanden inhoudelijk leggen en bevragen

Valkuil: teveel vanuit eigen referentiekader (te gekleurd)



Reflectie vanuit patronen:

Beïnvloedt de kwaliteit van reflectie ‘negatief’



Effectief beïnvloeden van de 
weerstand van de ander:

1. Benoemen wat je ziet (gevoelsreflectie naar de ander);

2. Benoemen wat er bij jezelf gebeurt (zelfreflectie);

3. Interventie op proces: hoe gaan we hier goed mee om?

4. Bevragen én doorvragen op de achterliggende angst 

c.q. de behoefte van de ander (Interventiekaart!)

– De impact van GOEDE vragen en doorvragen (om bij die 

onderstroom te komen!);



Effectief beïnvloeden van de 
weerstand van de ander:

Case / situatie:

Een collega die jou ‘afvalt’ omdat hij/zij het niet eens is met 

jouw argumenten/oplossingen. 

Hij/zij doet dit vanuit een zichtbaar behoorlijke weerstand.

Kernvraag: hoe ga je deze weerstand effectief 

beïnvloeden?



Weerstand (3):

De interventiekaart:



Effectief beïnvloeden van de 
weerstand van de ander:

 ZACHT 
  
 Observeren     Negeren, afwachten 

 
 
  Informeren   Informatie vragen en geven 

   
       
 Onderzoeken     Begrip tonen 
         Dilemma op tafel 

    Vragen naar achtergrond (waar zit weerstand) 
 
 
    Tot hier staat de ander voorop hierna jijzelf 

  
 
 Feedback geven    Benoemen van je gevoel 

 
 Overtuigen of      Werkbaar compromis 
 Onderhandelen    Als .. dan voorstellen 
        Verkopen, overhalen, argumenteren 
         
       Benadrukken voordelen voorstel 
 Afdwingen     Forceren, doordrukken, alles of niets 
 
  
 HARD 
 
  
 
Let op : 
Stijlen van  zacht naar hard; begin zo zacht mogelijk, harder kan wel zachter kan niet.  
Hoe zachter het geregeld kan worden, hoe minder de relatie onder druk komt te staan  
(psychologisch contract) 



Effectief beïnvloeden van de 
weerstand van de ander:

Oefenen: in 3-tallen.

• A is zichzelf;

• B vervult de rol van de ander;

• C observeert: wat is het effect van wat A doet op B en 

dus op het effectief beïnvloeden van de weerstand van 

B?

• 10 minuten per gesprek;

• Daarna wisselen van rol.  3x10 minuten.



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



Reflectie vanuit patronen:

• De ene persoon zegt iets;

• De ander luistert en wat zie je vervolgens bij de ander en 

voel je bij jezelf?

• Ga in het vak staan wat daarbij hoort!

• Voorbeeld…..

Oefening:

In 2-tallen. Gebruik concrete situaties die je zelf hebt 

meegemaakt en waar je minder tevreden over bent!



Reflectie naar de ander:

Oefening in 2-tallen:

• A vertelt een verhaal;

• B geeft reflecties vanuit de onderstroom;

• Daarna wisselen

• Vragen stellen mag nu even niet!


