
Volkomen normaal
Weerstand is een verschijnsel dat zo gewoon 
is, dat we ons er vaak niet van bewust zijn. Al-
hoewel, dat klopt nu ook weer niet helemaal. 
We zijn ons er vaak wél van bewust, maar 
dan vooral wanneer we zelf op weerstand 
stuiten. Dus wanneer ‘die ander’ tegenwerkt.
Stel je hebt een nieuwe baan en je bent aan-
genomen om een bepaalde functie op een 
bepaalde manier in te richten. Je bent hart-
stikke enthousiast en gaat vol goede zin aan 
de slag, maar dan… Collega’s blijken minder 
enthousiast en in het ergste geval werken 

ze je tegen. Of nog erger, ze gaan achter je 
rug om klagen bij de baas om er toch vooral 
maar voor te zorgen dat er niets zal verande-
ren. Zeer pijnlijk voor jou, maar wanneer je je 
realiseert dat weerstand volkomen normaal 
is en mensen meestal gewoon even de tijd 
nodig hebben om aan veranderingen te wen-
nen, dan kun je er makkelijker mee omgaan.

Goede of slechte weerstand
We hebben er allemaal mee te maken

Weerstand. Het is een verschijnsel dat in alle lagen van de bevolking voorkomt, van 
jong tot oud. Neem die schattige baby die verandert in een ieniemini monster dat kop-
pig de speen weigert. En wanneer de baby tot dreumes getransformeerd is, wordt het 
een spelletje van wie is de sterkste waarbij het vaak genoeg voorkomt dat het kleine 
monster waar we zoveel van houden, als grote winnaar uit de bus komt. Later als tiener 
ziet hetzelfde kind er het nut niet van in om trouw zijn huiswerk te maken, want waar is 
dat nu weer goed voor en wanneer kindlief eenmaal in het volwassen leven staat, is hij 
bepaald niet van zin om het die nieuwe collega naar de zin te maken, want denkt die 
nieuwe zomaar even veranderingen te kunnen invoeren? En tegen de tijd dat geopperd 
wordt dat het wellicht tijd wordt om aan een bejaardenhuis te denken, is ‘het’ er ook 

Denk ook aan dat moment waarop je je reali-
seerde dat je niet goed voor jezelf bezig was 
en je de knop om wilde zetten. Misschien at 
je vrij ongezond en deed je niet aan sporten, 
met als gevolg dat je met allerlei lichamelijke 
en geestelijke ongemakken te maken kreeg. 
Of je besefte eindelijk dat je altijd maar aan 
het rennen en vliegen was en klaar stond 
voor iedereen, waar dat andersom niet het 
geval was. Tijd voor veranderingen; je bent er 
helemaal klaar voor! 
Ja jij wel, maar… je omgeving niet! En dan 
stuit je opeens op weerstand waar je dat 
helemaal niet verwacht had. Toch is dit zo 
merkwaardig nog niet. Mensen uit je directe 
omgeving krijgen namelijk ongevraagd 
óók met jouw veranderingen te maken, wat 
inhoudt dat ook zij zullen moeten veranderen. 
Niet iedereen heeft daar zin in (of misschien 
beter gezegd: niet iedereen heeft dat voor 
jou over). Het kan dan ook zomaar zo zijn dat 
door veranderingen bepaalde mensen uit je 
leven zullen verdwijnen.

Ik wil ’t niet, ik wil ’t niet
Veranderingen zijn dé ultieme weerstands-
trigger. De meeste mensen zijn er niet zo 
dol op (of ze dat nu wel of niet toegeven) en 
al helemáál niet als ze er niet om gevraagd 

 Mensen uit je directe omgeving 
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hebben. Weet je nog, die keer dat je erachter 
kwam dat je favoriete presentator/presenta-
trice opeens vervangen bleek? Had je toen 
niet (heel even) het gevoel van ‘pótver, nu is 
het hele programma verpest!?’.

Een andere trigger is het gevoel hebben dat 
een bepaalde beslissing ‘oneerlijk’ is of men 
voelt zich tekort gedaan en ‘niet gehoord’. 
Hierop zal geheid protest volgen. Onbewust 
wordt dan een gevoel opgeroepen dat eist 

dat de situatie zo snel mogelijk weer rechtge-
zet wordt. Weerstand mag dan ook zonder 
meer gezien worden als een zeer sterke 
emotionele prikkel die zeker serieus genomen 
dient te worden. 

Wat in ieder geval níet werkt wanneer je met 
weerstand geconfronteerd wordt, is ‘er vol 
tegenin gaan’. Dit kan alleen maar tot wrijving 
of zelfs keiharde conflicten leiden en daar is 
doorgaans niets of niemand bij gebaat. 

Weerstand hanteren
•  Stapje terug 

Doe een stapje terug wanneer je met 
weerstand te maken krijgt. Door ervoor te 
kiezen het ‘protest’ tijdelijk te parkeren, geef 
je jezelf en de ander de kans om e.e.a. even 
rustig te laten bezinken. In je hoofd ben je 
er nog wel mee bezig, maar daar blijft het 
ook bij. Soms laat dit stapje terug je zien 
dat de wederzijdse opvattingen heus zo 
sterk niet van elkaar verschillen. Soms blijkt 
die ander gewoon in een reflex tegengas 
gegeven te hebben, puur om de eigen posi-
tie te beschermen. Het kan zo zijn geweest 
dat jouw enthousiasme, goede raad en wat 

nog meer, door anderen voor kritiek werden 
aangezien. En kritiek roept al gauw zoiets 
op als: “En wie ben jij om mij te vertellen 
dat…”

•   Observeer en luister 
Kijk gewoon eens om je heen. Zie hoe 
je nieuwe collega’s op elkaar reageren, 
wat hun humor is en hoe ze jou uit je tent 
proberen te lokken, puur om te kijken hoe 
ver ze kunnen gaan. Ontdek vaste patronen 

in iemands gedrag, bemerk dat sommige 
mensen op bepaalde tijdstippen beter te 
benaderen zijn: als iemand ’s morgens 
eerst een kopje koffie nodig heeft, is het 
niet slim om voor die tijd al om aandacht te 
vragen. Luister hoe de mensen met wie je 
te maken hebt zichzelf verwoorden en hoe 
ze anderen (proberen te) overtuigen. 
Door te weten met wie je te maken hebt, 
kun je zelf beter en sterker voor de dag 
komen.

•  Laat weten dat je weerstand voelt 
Weerstand wordt niet altijd openlijk uitge-
sproken. Soms voel je dat er ‘iets’ in de 
lucht hangt, maar kun je er niet precies de 
vinger op leggen. Onderhuidse spanningen 
kunnen de sfeer behoorlijk verpesten. Het 
kan enorm helpen om een gesprek met 
elkaar aan te gaan en aan te geven wat je 
voelt. Vaak wordt de ander hierdoor gesti-
muleerd om bepaalde bezwaren kenbaar 
te maken. Bezwaren waar jij wellicht nog 
helemaal geen weet van had. Door open 
en eerlijk met elkaar te praten, kan de lucht 
geklaard worden en kan gekeken worden 
naar een volgende stap. Uiteraard zijn er 

altijd uitzonderingen: waar jij dacht dat een 
zeker ‘goed gesprek’ een voorbode bete-
kende voor een leuke samenwerking, komt 
het ook vaak genoeg voor dat die ander op 
dezelfde wijze verder gaat en het lijkt alsof 
er totaal geen vooruitgang geboekt is. Een 
stapje terug doen, de boel parkeren en 
wederom alles even laten voor wat het is, is 
dan een slimme zet. Uiteraard kan dit veel 
zelfbeheersing vergen, maar wanneer je 
nadien terugkijkt, zul je blij zijn dat je geen 
harde strijd aangegaan bent.

•  Openheid 
Sta open voor ideeën en wensen van 
anderen. Vooral omdat weerstand, ondanks 
de negatieve associaties die het oproept, 
wel degelijk van nut is. Want het zou toch 
zomaar kunnen dat die ander – gedeel-
telijk – een punt heeft. Tegelijkertijd kan 
het standpunt van die ander jou aan het 
denken zetten over zaken waar jij niet direct 
oog voor had, maar waar je wellicht je voor-
deel mee zou kunnen doen. 

•  Maak kenbaar dat je de ander begrijpt 
Door goed naar de ander te luisteren, 
ontdek je diens beweegredenen. Laat 
merken dat je zijn/haar argumenten begrijpt 
en serieus neemt. Vaak is dat al genoeg om 
de barrière te doorbreken. Men wil gehoord 
worden. Jij toch ook?

•  Bereid je goed voor 
Ga al van tevoren op zoek naar ondersteu-
ning voor je ideeën (draagvlak creëren). 
Door kenbaar te maken wat je in gang wilt 
zetten en hierbij de mening van anderen te 
vragen, betrek je de mensen met wie je te 
maken hebt bij het project. Hiermee geef 
je ze het gevoel dat ook zij een bijdrage 
hebben. Mensen zijn zo eerder geneigd 
iets nieuws tot zich te nemen. En doordat 
ze nu een stem gekregen hebben en niet 
langer het gevoel hoeven te hebben dat 
zaken zomaar even van buitenaf besloten 
zijn, zullen ze eerder voor jou en je ideeën 

Het respect dat je toont, krijg je  
doorgaans ook weer terug
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open staan. Je zult merken dat je steeds 
minder met weerstand en steeds vaker met 
bijval te maken zult hebben. Het respect dat 
je toont, krijg je doorgaans ook weer terug 
(uitzonderingen wederom daargelaten).

•  Flexibiliteit en aanpassingsvermogen  
kunnen je enorm helpen 
Verschillende mensen, organisaties en 
culturen hebben verschillende normen en 
waarden. Ken die verschillen en pas je waar 
mogelijk aan als je iets gedaan wilt krijgen. 
Dat het in die ene situatie zo goed uitpakte 
dat je op je strepen ging en bleef staan, 
kan in een soortgelijke situatie betekenen 
dat de boel op een complete catastrofe 
uitloopt. 

•  Stel je assertief op 
Of je je beheerst of juist agressief opstelt, 
maakt een enorm verschil. In het eerste 
geval zullen mensen bereid zijn naar je te 
luisteren; het kan daarbij natuurlijk geen 
kwaad als je ook werkelijk weet waar je het 
over hebt en je je standpunten goed weet 
te onderbouwen. Agressie – stemverhef-
fing, scherpe toon, dreigende houding 
–  roept sowieso meteen al weerstand op 
(wat ook weer niet wil zeggen dat je je als 
een mak lammetje moet opstellen; door ‘op 
de juiste momenten’ je tanden even te laten 
zien, maak je meteen je grenzen duidelijk). 
Heb je er moeite mee om je assertief op te 
stellen, leer het dan! Misschien zijn er

mensen in je omgeving die jou ermee willen 
helpen en anders zijn er ook genoeg cursus-
sen die je kunt volgen. Je zult er in 
uiteenlopende situaties profijt van hebben.

Blijf vooral beseffen dat het niet alleen maar 
anderen zijn die jou tegenwerken. Als je eens 
goed naar jezelf durft te kijken, zul je zien 
dat ook jij geregeld de nodige beren op de 
weg ziet. Indien je erachter weet te komen 
waarom je je opstelt zoals je doet – hierbij 
gebruik makend van eerder genoemde pun-
ten om met weerstand om te gaan – kunnen 
positieve resultaten eerder bereikt worden. 
Zie het desnoods als een uitdaging voor het 
nieuwe jaar?!

Stel jezelf assertief en met een open geest op. Des te  
groter de kans dat je gehoord wordt en des te kleiner  
de kans dat jouw weerstand bij voorbaat al compleet  

overhoop geblazen wordt!


