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Omgaan met weerstand: 
hoe pak je dat aan?

In de literatuur is geen eenduidige definitie van 

weerstand. Voor dit artikel hanteren we de 

definitie: Het gedrag dat mensen vertonen om 

zichzelf en hun belangen te beschermen tegen 

verandering. Er zijn veel verschillende indelingen 

van weerstand. Wij hanteren een indeling die 

gebaseerd is op de bron van de weerstand. Als de 

bron bekend is, geeft dit ook handvatten om te 

werken aan het verminderen van weerstand. In dit 

artikel maken wij o.a. gebruik van de inzichten van 

Jack Brehm, David McClelland, Gregory Bateson  

en Stephen Covey. 

Ik weet het niet!
Soms ontbreekt bij mensen simpelweg de juiste 

informatie. Een medewerker weet bijvoorbeeld niet 

dat een loonsanctie of loonstop kan worden ingezet 

indien er onvoldoende wordt meegewerkt aan 

re-integratie. Of de medewerker heeft bepaalde 

brieven niet ontvangen of niet gelezen. Deze vorm 

van weerstand is meestal op te lossen door de juiste 

informatie alsnog te verstrekken. 

Ik begrijp het niet!
Zelfs als alle informatie beschikbaar is, blijft de 

wereld van sociale zekerheid complex. Niet 

iedereen begrijpt de wetgeving, de regels en 

procedures volledig. Dat geldt ook voor brieven  

van het UWV, werkgevers of verzekeraars. Dit  

kan leiden tot onjuiste aannames en interpretaties. 

Iemand kan er heilig van overtuigd zijn dat het loon 

twee jaar lang 100% wordt doorbetaald. Of dat  

de bedrijfsarts zegt dat re-integratie nog niet  

mag beginnen. De uitdaging is om, door goed te 

luisteren en door te vragen, te achterhalen wat  

er precies verkeerd begrepen is. 

Ik kan het niet!
Als iemand zelf niet gelooft dat het fysiek of 

mentaal mogelijk is om de eigen werkzaamheden 

(deels) te hervatten, wat is dan de kans dat die 

persoon weer aan het werk gaat? Of als iemand 

ervan overtuigd is dat hij de essentiële vaardigheden 

mist voor vervangend werk? Een belangrijke vraag 

is wat iemand nodig heeft om hier overheen te 

stappen. Ook hier geldt dat je daar achter komt  

door het gesprek aan te gaan.

Rondom verzuim zijn er voor alle betrokkenen zaken die  

nu eenmaal gedaan moeten worden. En iedereen weet  

dat bijna niemand blij wordt van zaken die moeten!  

Oftewel, we worden vaak geconfronteerd  

met weerstand. Dit artikel schetst in  

vogelvlucht een aantal oorzaken van 

weerstand en een mogelijke aanpak.

Auteurs: Koos Bossers en Lonneke Hermeling, 

RdOS Training & Advies



31

Afgelopen jaar hebben de trainers  van RdOS Training & Advies  

de opleiding Regie op Verzuim gevolgd. Deze kennis hebben we 

gecombineerd met onze eigen kennis en expertise op het gebied 

van communicatie en gespreksvaardigheden. Voor CS Opleidingen 

verzorgen wij de onderdelen gespreksvaardigheden binnen hun 

opleidingen.  

Wij hebben ervaren hoeveel aandacht er bij deze opleidingen 

besteed wordt aan kennisoverdracht. De focus ligt op wetgeving, 

procedures en berekeningen. Bijzonder waardevolle kennis die 

direct toepasbaar is in de praktijk. Maar in de praktijk heb je 

uiteindelijk te maken met mensen. Mensen met  verschillende 

persoonlijkheden, karakters en eigenschappen. Goed ontwikkelde 

sociale vaardigheden en gesprekstechnieken zijn daarom ook een 

voorwaarde om succesvol te zijn. 

Ik durf het niet!
Weer aan het werk gaan na een lange periode van 

verzuim kan moeilijk zijn. De angst voor terugval 

kan groot zijn. Maar er zijn meer mogelijke bronnen 

van angst: Mijn collega’s zitten vast niet te wachten 

op mijn terugkeer? Ik ga falen in mijn nieuwe 

functie!

Ook hier is de vraag relevant wat iemand nodig 

heeft om het toch te proberen. Een essentiële  

vraag is dan ook wat diegene nodig heeft om het 

vertrouwen in zichzelf, zijn of haar lijf en de 

omgeving terug te krijgen. Of speelt er wellicht  

toch wat anders?

Ik wil het niet!
Soms ervaren mensen weerstand omdat er iets 

indruist tegen hun eigen overtuigingen: Ik wil het 

gewoon echt niet! De reactantie theorie van Jack 

Brehm geeft inzicht in deze vorm van weerstand.

In de sociale psychologie wordt de uitdrukking 

reactantie gebruikt voor de emotionele reactie om 

rechtstreeks tegen regels of procedures in te willen 

gaan als die de gedragsvrijheid beperken. Dit 

gebeurt wanneer mensen met een beperking 

worden geconfronteerd die zij als oneerlijk ervaren. 

Mensen mogen iets niet of moeten juist iets doen en 

dat ervaren zij als oneerlijk. Reactantie leidt ertoe 

dat de persoon een tegenovergestelde mening 

aanneemt of tegenovergesteld gedrag vertoont  

dan gewenst. 

In het kort gaat de reactantie theorie uit van de 

volgende drie stappen:

1. Mensen ervaren een oneerlijke beperking in hun 

handelen. Mensen kunnen beperkingen best 

accepteren als deze beperkingen redelijk en voor 

iedereen gelijk zijn. Echter als mensen het gevoel 

hebben dat de opgelegde beperking oneerlijk, 

onredelijk of onterecht is dan volgt de volgende 

stap.

2. Mensen komen in een toestand van weerstand 

terecht. Mensen met weerstand reageren vaak 

emotioneel en enigszins irrationeel. Ze voelen de 

drang om in de aanval of de verdediging te gaan 

omdat ze iets is aangedaan en ze dat niet pikken! 

Het is belangrijk weerstand te begrijpen, omdat 

als er geen oplossing komt, het kan escaleren tot 

het laatste stadium.

3. Het prikkelende effect van weerstand is zo sterk 

dat mensen actie gaan ondernemen om zaken 

recht te zetten. Mensen in dit stadium van 

weerstand zijn sterk gemotiveerd en zullen al  

het mogelijke proberen om onder de oneerlijke 

beperking of verplichting uit te komen. 

Een veel gemaakte fout in het omgaan met  

deze vorm van weerstand is de ander proberen  

te overtuigen met inhoudelijke en rationele 

argumenten. Deze aanpak wordt vaak ervaren als 

een bevestiging van de oneerlijke beperking en kan 

nog meer weerstand oproepen. Een benadering met 

meer kans op succes begint volgens ons bij één van 

de eigenschappen van effectief leiderschap van 

Stephen Covey: 

“Eerst begrijpen, dan pas begrepen worden.”

Probeer te begrijpen wat de oneerlijke beperking  

is die de ander voelt of ervaart. Dit kun je doen door 

begrip te tonen voor de gevoelens en de emoties. 

Op die manier is het nog niet opgelost, maar blijf  

je wel in gesprek. Een ding is zeker bij omgaan met 

weerstand: het kan ontzettend moeilijk zijn. In  

onze visie kun je er veel over lezen, veel over 

praten, maar je moet er vooral veel mee oefenen, 

bijvoorbeeld door rollenspellen te doen. Eng? 

Wanneer je heel bewust je eigen weerstand ervaart, 

leer je heel veel over hoe je met de weerstand van 

anderen kunt omgaan. Oftewel, doe af en toe eens 

iets waar je een enorme weerstand bij voelt!   n


