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constructief omgaan met weerstand van de bestuurder en or 

Weg met weerstand!
Weerstand is een irritant ongrijpbaar ding. Zeker als u iets pro-

beert te bereiken. Herkent u zich in het volgende voorbeeld? 

De OR schrijft een sterk voorstel en geeft een flitsende pre-

sentatie aan de bestuurder. In uw ogen kan hij er niet omheen, 

maar toch schiet hij in de weerstand en het initiatief verdwijnt 

in de prullenbak. Frustrerend! Hoe kunt u daarmee omgaan?

AAchterhaal eerst wat de weerstand ver-
oorzaakt. Voor bestuurders zijn verlies 
van autonomie, een OR die op de rem 
trapt of de kosten van een verandering 
vaak gevoelige punten. Wat u ook doet: 
ga bij weerstand niet in discussie. Geef 
de bestuurder tijd om het idee te laten be-
zinken en ga erna een gesprek aan waar 
u hem met goede argumenten gaat over-
tuigen van het belang van uw initiatief.

Bestuurder

Overtuigen is zinloos als u de verkeerde 
argumenten gebruikt. De truc is om de 
bestuurder te ‘triggeren’. Een veel ge-
bruikte term in de reclamewereld is ‘Leit-
motiv’. Die term stelt dat elk mens getrig-
gerd wordt door één van de volgende vier 
zaken; status, geld, zekerheid of gemak. 
Als uw OR een initiatiefvoorstel indient, 
is het belangrijk om dit zo goed mogelijk 
te verkopen aan de bestuurder. Hij moet 
overtuigd raken van het nut.Gebruik ver-
volgens de argumenten vanuit de achter-
ban. Het zal u niet verbazen dat het gros 
van de bestuurders getriggerd raakt door 
argumenten gebaseerd op status en geld. 
Dat uw initiatief het werk van de werk-
nemers vergemakkelijkt overtuigt de 
bestuurder niet gelijk om het voorstel 
over te nemen. De kunst is om de ar-
gumenten vanuit de achterban zo te 
vertalen dat ze de bestuurder op ‘zijn’ 

Leitmotiv triggeren. Geef dus aan hoe uw 
initiatief bespaart op bijvoorbeeld produc-
tiekosten (efficiëntere werkwijze) of de 
status en concurrentiepositie verbetert.

Ondernemingsraad

Andersom kan de bestuurder net zo goed 
weerstand ervaren van de OR. Een nieu-
we afdelingenstructuur, een fusie, een 
reorganisatie: dit soort veranderingen 
roept bij de OR vaak weerstand op. Werk-
nemers voelen zich vaak niet gehoord 
en hebben het gevoel dat de verandering 
hen wordt opgelegd. Ze zien zelf betere 
alternatieven dan de veranderingen die 
het management voorstelt. Een OR biedt 
vaak weerstand vanwege de angst om niet 

als gelijkwaardige gesprekspartner ge-
zien te worden of vanwege het gevoel dat 
de OR geen invloed heeft op de voorgeno-
men besluiten. Voor de bestuurder geldt 
dan ook dat hij deze weerstand zal moe-
ten zien te herkennen en doorgronden. 
Hij zal op basis van goede argumenten 
de ondernemingsraad moeten overtuigen 
dat de zorgen ongegrond zijn en het voor-
genomen besluit niet enkel in het belang 
van de onderneming is, maar dat het be-
lang van de werknemers hier ook in mee-
gewogen wordt via de ondernemingsraad. 

Betrokkenheid

Weerstand is niet altijd erg: het toont 
ook betrokkenheid. Als beide gespreks-
partners dit inzien en in staat zijn om 
de weerstand op basis van goede argu-
menten weg te nemen, leidt dit tot een 
effectief besluitvormingsproces. En 
bovenal leidt dit ertoe dat er daadwer-
kelijk gelijkwaardige gesprekspartners 
plaats nemen aan de overlegtafel.

Marc Kuipers, trainer en adviseur bij TRAI-
NIAC, e-mail: marc@trainiac.nl

BESTUURDER

De ‘toolbox van 7’ voor omgaan met weerstand

1. Als u weerstand merkt, stop met pro-
beren te overtuigen. Het is niet erg: 
weerstand is een natuurlijke reactie.

2. Vat de weerstand niet persoonlijk op. 
Wees blij dat u de weerstand herkent.

3. Maak een luchtige opmerking waarmee 
u de weerstand feitelijk benoemt.

4. Benoem het concrete gedrag en het 
effect dat dit gedrag heeft op u. 

5. Bevraag uw gesprekspartner met 
op rechte interesse! Wat de reden is 

dat uw gesprekspartner zich zorgen 
maakt?

6. Luister actief naar uw gesprekspartner. 
Vat samen wat u hoort. 

 U gaat naar stap 7 als uw gesprekspart-
ner al zijn meningen en standpunten 
gedeeld heeft. Tot die tijd wisselt u 
5 en 6 af. 

7. Maak een realistische afspraak wan-
neer, waar en onder welke condities u 
samen doorpraat.


