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Programma
• Kennismaking via de chat:

 Ervaring met functiecreatie/inclusieve arbeidsorganisatie
 Inventarisatie van ervaren weerstanden

• Hoe weerstand overbruggen? Waar te beginnen? (15 min)
 Bronnen, niveaus en verschillende perspectief van 

weerstanden  
 Interactieve sessies:

Weerstand overwinnen in verschillende fasen en niveaus aan 
de hand van casuïstiek (3x 30 min)

• Terugblik/samenvatting (15 min)
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Jouw ervaring met weerstanden

• Waar en wanneer ervaar je de meeste weerstand of 
verwacht je de meeste weerstand?

 Geef je antwoord via de chat
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• Bronnen van weerstand
• Verschillende perspectieven

 Probeer te begrijpen waarom mensen zich verzetten tegen
verandering, wat beweegt hen?

Waar te beginnen, hoe kun je 
weerstanden overbruggen?
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Bronnen van weerstand

• Gewoonte, natuurlijke tendens naar status quo
• Angst voor het onbekende
• Onzekerheid 
• Onvoldoende besef van urgentie
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Weerstand van mensen vanuit 
verschillende perspectieven en niveaus…
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 Hoe zorg je ervoor dat iedereen hetzelfde perspectief (doel) voor 
ogen heeft, en vanuit zijn of haar rol hieraan bijdraagt? 

Strategisch- Operationeel niveauTactisch-



Weerstand overbruggen op strategisch 
niveau
Casusbeschrijving:
Je hebt een afspraak met  een directeur van een installatiebureau, hij geeft aan dat 
er vanuit de branchevereniging een grote druk wordt uitgeoefend om te voldoen 
aan de Banenafspraak. Hij ziet op zich wel meerwaarde in MVO maar ziet eigenlijk 
geen kansen in zijn eigen organisatie, er is alleen werk voor ervaren en zelfstandig 
werkende monteurs.
Tijdens het gesprek geeft hij echter aan dat:
• er erg veel onrust is (geweest) door de afgelopen reorganisaties;
• de werkdruk onder de monteurs erg hoog is;
• openstaande vacatures;
• vergrijzingsproblematiek;
• een eventuele invulling van de afspraakbanen mag geen impact hebben op de 

functie van de monteur.

 Hoe overbrug je weerstand bij deze directeur? (Tips of leervragen)

 Spreek met elkaar af wie plenair terugkoppelt.
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20 min. 



Instructie break-out teams/
subgroepen

Instructie break-out/subgroep
• Iedereen is ingedeeld in een subgroep (via de agenda uitnodiging)
• Sluit dit team niet af/ toets niet op verlaten!!! 
• Gebruik de link van je subgroep in de agenda uitnodiging
• Boven in het scherm zie je je subgroep nummer staan 

• Gemma is ingedeeld in subgroep 1 en 2 
• Jojanneke  is ingedeeld in subgroep 3 en 4 
• Na afloop (20 min.) keer je terug naar deze teammeeting (zie 

boven in scherm), ook sub team niet afsluiten!
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Weerstand overbruggen op strategisch 
niveau
Plenaire terugkoppeling
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• Aansluiten bij problematiek van werkgever
• Doorvragen wat echte probleem van de werkgever is
• Laaghangend fruit plukken/klein beginnen
• Uitzoomen  kansen binnen groter geheel laten zien 
• Leerbaarheid van kandidaten  duurzaamheid



Weerstand overbruggen op 
strategisch niveau…
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• Wat zijn uw overwegingen voor MVO?
• De werkdruk onder de monteurs is hoog er staan vacatures open, levert 

dit productieproblemen op (kunt u de vraag aan)?
• Is er sprake van verzuim/verloop problematiek?

 Meebewegen, doorvragen en ogen en oren de kost geven!
 Inzetbaarheid en bezettingsproblematiek koppelen aan meerwaarde 

van Inclusief werken



Weerstand overbruggen op tactisch 
niveau
Casusbeschrijving:
De directie van een auto-onderdelen bedrijf wil graag werken met mensen uit de 
doelgroep Banenafspraak. Er is een afspraak tussen jou als adviseur en de afdeling 
retourneren tot stand gekomen door de accountmanager van jouw organisatie en 
de directeur van het bedrijf omdat men daar de kans voor de doelgroep het hoogst 
achtte. 
Je bent nog niet binnen of de weerstand op de afdeling is voelbaar:
• De afdeling blijkt niet goed ingelicht te zijn door de directie; 
• Werk lijkt op eerste gezicht eenvoudig magazijnwerk, maar vraagt feitelijk 

kennis en inzicht/materiaalkennis
• Van oudsher gedoe gezien de foutgevoeligheid (en dus het maken van onnodig 

veel kosten) van de werkzaamheden daarom niet geschikt is voor de doelgroep 
afspraakbanen.

 Hoe overbrug je weerstand bij deze afdeling? (Tips of leervragen?)

 Spreek met elkaar af wie plenair terugkoppelt.
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20 min. 



Weerstand overbruggen op tactisch 
niveau
Plenaire terugkoppeling
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• Interesse tonen in wat men doet en waarde 
van hun werk erkennen  ingaan op de 
onderliggende boodschap dat medewerkers zich 
niet erkent voelen!

• Doorvragen



Weerstand overbruggen op 
tactisch niveau…

Meebewegen en doorvragen …  “Daar kan ik me iets bij voorstellen… kunt u 
vertellen…
• Doorvragen over oud zeer?  erkennen geven, om ze vervolgens mee te 

laten denken over kansen en mogelijkheden
• Wat jullie precies doen op de afdeling?
• Welke knelpunten ervaren jullie in de werkzaamheden en waar zou jullie 

graag aandacht aan willen geven? 
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Weerstand overbruggen op operationeel 
niveau
Casusbeschrijving:
Een zorgorganisatie wil graag iets met mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Er 
is echter veel weerstand bij de verzorgenden op de afdeling omdat in het verleden 
bij een reorganisatie de functie Helpende (niveau 2) weggeorganiseerd is. Veel oud 
collega’s zitten werkloos thuis.

 Hoe overbrug je weerstand van de verzorgenden? (Tips of leervragen?)

 Spreek met elkaar af wie plenair terugkoppelt.
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20 min. 



Weerstand overbruggen op operationeel 
niveau
Plenaire terugkoppeling
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• Herkenbare problematiek (verdringingvraagstuk)
• Vragen naar ervaringen



Weerstand overbruggen op 
operationeel niveau…

Meebewegen…“Dat lijkt me heel vervelend, … zou u kunnen vertellen…
• Hoe uw de ondersteuning destijds ervaren heeft? 
• Was het van meerwaarde? 
• Moet u nu werk doen onder uw niveau? 
• Komt u nu minder aan uw eigen werk toe?
• Wat zou u kunnen helpen om uw werk en de zorg goed te kunnen doen?
• Als er nieuwe kansen zijn voor ondersteuning, zou u er open voor staan om 

mensen te laten (re)integreren?
• Hoe zouden we ervoor kunnen waarborgen dat deze functie duurzaam 

wordt?
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Weerstand overbruggen door
 Aansluiting bij perspectief

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Top management/staf
• Lange termijn doelen
• Beleidsbepalend

(Middel)/(afdelings-)management
• Middellange termijn doelen
• Faciliterend

Team/individu
• Hier en nu doelen
• Uitvoerend

Beleidsbepalende factoren:
Ontwikkelingen op macroniveau 
(mondiaal, EU, nationaal, 
regionaal, branche etc.)

Ontwikkelingen op mesoniveau
(organisatie/vestiging)

Ontwikkelingen op 
microniveau (afdelingsniveau)
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Omgaan met directe en indirecte 

weerstand …
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10%

90%

Inhoud

Proces

Drijfveren
Motivatie
Emoties
Zelfvertrouwen

(On)macht
(Wan)trouwen
Bedrijfscultuur

Kennis & vaardigheden
Competenties
Gedrag

Doelstellingen
Visie

Missie

Eigenaarschap
Leiderschap

Commitment
Communicatie

Participatie



Virtuele ‘goodie bag’
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Wilt u zich verder ontwikkelen als 
adviseur inclusieve arbeidsorganisatie en organisatie verandering?

Kijk dan op de site van CIAO:
https://www.inclusievearbeidsorganisatie.org/kennis/opleiding-en-training

In de afronding van de Webinar stond het onderstaande 
bericht in de chat, een boodschap die de essentie 
weergeeft die we aan alle deelnemers mee willen geven:
“Ik neem mee dat ik bij weerstand eerst moet erkennen, 
doorvragen en zoeken naar aansluiting voordat ik met de 
inhoud in de weer ga. Zorgen dat de andere partij (op 
welk niveau dan ook) zich gezien en gehoord voelt, 
waarna ik de ander laat meedenken in de mogelijkheden 
door vragen te stellen.”

https://www.inclusievearbeidsorganisatie.org/kennis/opleiding-en-training

