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De Roos van Leary  & …. 

het omgekeerd interveniëren 

 
 

 

Effectief beïnvloeden bij weerstand 
Soms, bijvoorbeeld bij weerstandgedrag, zal het nodig zijn gedrag van klanten en of collega’s heel 

bewust te beïnvloeden. Van u wordt dan een effectieve interventie verwacht. 

 

Interventie 

Volgens Leary wordt de meest effectieve interventie gevormd door gedrag dat 'diagonaal' staat op 

de spontane neiging van een persoon. Dit houdt in dat interventiegedrag op de beide dimensies 

tegengesteld is aan de natuurlijke gedragstendens van degene die een interventie wil doen. 

 

Andersom 

U moet dus nét andersom reageren dan u geneigd bent. Zo'n interventie biedt de meeste kans op 

deëscalatie van de weerstand omdat de 'bron' van de weerstand (volgens de ander), het 

oorspronkelijke gedrag van uzelf, op twee dimensies 'Boven-Onder' en 'Samen-Tegen' wijzigt.  

 

In tekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onder 

Tegen Samen 

Jij 

De ander 

Jij 

Spontane reactie 

Bewuste interventie 

  Boven 
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Relatie-interventies 

In het volgende schema brengen we de vier mogelijke relatie-interventies in kaart, met de 

mogelijke effecten: 

 

 

Weerstandsuiting 

van de ander 

Gedragsneiging van 

uzelf 

Alternatieve 

interventie  

 

Gedragsneiging  

van de ander 

 

1. De sceptische 

ander, negatieve 

reacties op uw 

voorstel 

(verdedigen) 

doordrukken, forceren, 

overtuigen met 

argumenten 

(aanvallen) 

U onderkent de twijfel 

van de ander en vraagt 

daar serieus op door, 

toont begrip voor de 

anders situatie 

(volgen) 

De ander zal zich 

minder bedreigd 

voelen, steeds opener 

over mogelijke 

oplossingen durven te 

overleggen 

 

2. de ja-knikkende 

ander, die niet 

vertelt wat hij er 

zelf van vindt 

(volgen) 

initiatief nemen, 

doorgaan op eigen 

voorstel, adviseren, 

steun bieden (leiden) 

Openlijk onzeker zijn 

over uw voorstel, 

aangeven dat het nog 

niet perfect is, maar 

wat… (ontwijken) 

De ander zal, 

geprikkeld door deze 

houding, de neiging 

krijgen meer zijn eigen 

mening te geven 

(aanvallen) 

 

3. de bazige ander, 

die uw voorstel 

afkraakt 

(aanvallen) 

verdedigen, ja-maar 

reacties, terugtrekken, 

klagen (defensief) 

Vriendelijk, geduldig 

en vasthoudend 

vragen stellen over de 

visie van de ander 

(leiden) 

De ander zal gas terug 

nemen en steeds meer 

neigen constructieve 

bijdragen te geven 

(volgen) 

 

4. de doordravende 

ander 

(té leidend) 

Meegeven, toegeven, 

instemmen (volgen) 

Kritische geluiden 

laten horen, checken 

of aan alle 

voorwaarden voor 

succes is voldaan 

(aanvallen) 

 

De ander zal, wellicht 

teleurgesteld, 

voorzichtiger worden 

door uw onverwachte 

stevigheid 

(verdedigen) 

 

 

 

 

  

 

 


