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Waarom doe je nou niet gewoon wat ik zeg?
Medewerkers motiveren om hun gedrag te veranderen



Waarom doen medewerkers niet 
gewoon wat goed voor ze is?



Wij denken er is een tekort aan kennis:

 Ze weten niet wat

 Ze weten niet waarom

 Ze weten niet hoe



Wat zijn wij geneigd om te doen?

1. We vertellen wat ze kunnen veranderen

2. We vertellen ook waarom het moet

3. We geven tips en adviezen

4. We vertellen wat er mis kan gaan als ze niet veranderen

5. En we geven graag een paar oplossingen



Er staat een wat oudere, 

blinde man te treuzelen bij 

een groen stoplicht.

Wat doe jij?



Empathie       vs Sympathie
begrijpen redden

UIT!

Antipathie

Probeer het 

perspectief van 

de ander te 

begrijpen; blijf 

daar in hangen.

AAN!

Wat nu?



Het risico van een betrokken 
begeleider

Uit de ambivalentie, 

in de weerstand



De motivatie voor 
verandering komt uit de 

verkeerde mond



Hoe creëer ik weerstand

 Argumenteren/ overtuigen; de strijd aan gaan

 Dreigen; vertellen wat er mis zal gaan

 Bagatelliseren: het valt allemaal wel mee

 Expert rol aannemen; ongevraagd advies geven

 Bekritiseren/ oordelen; eigen normen op de ander leggen

 Overnemen; jij kunt dat niet zelf

 Haast/ te snel willen gaan; duwen

 Eigen perspectief eerst; oplossingen bedenken





Beter is het om bij weerstand:

 Geef de ander de ruimte om zich te uiten.

 Laat de ander spuien zonder in te grijpen. 

 Probeer het standpunt van de ander werkelijk te begrijpen. 

DAARNA:

 Verken samen de consequenties van de verschillende keuzes 

 Laat de ander verantwoordelijkheid nemen en eigen keuze maken.



Dat ziet er zo uit

 Samenwerken

 Accepteren

 Verkennen NIET waarschuwen

 Ondersteunen NIET overtuigen

 Informatie GEEN ongevraagd advies

 Coach GEEN expert

 Verantwoordelijkheid bij de ander laten



Hoe werkt gedragsverandering?

Voorlichting

GedragsveranderingKennis



Intentie Nieuw 

gedrag

Gedragsverandering

Attitude; verwachte 

positieve/ negatieve 

uitkomsten

Invloed sociale 

omgeving

Inschatting eigen 

capaciteit & 

eigen effectiviteit



Drie belangrijke kernwaarden:

 Autonomie: ik wil mijn eigen keuzes maken

 Verbondenheid: ik wil erbij horen

 Competentie: ik wil iets doen wat ik kan



Iedereen kijkt vanuit een ander perspectief.

Probeer de ander te begrijpen.



Wat kun je beter doen?

 Luister naar de medewerker
 Zonder oordeel
 Stel open vragen
 Lok verandertaal uit
 Reflecteer op verandertaal



Oefening

Bedenk een wezenlijk probleem of dilemma 
waar je mee zit. 

Stel je wilt dat met iemand bespreken, wat 
verwacht je van die ander?



Belangrijke eigenschappen

Empathie: aansluiten bij de ander
Oordeelloos: accepteer de ander 
Positieve waardering: wat is er wel
Focus houden: wat wil de ander 
Prikkelen: stimuleren van eigen motivatie



Om begrip te hebben voor het 
perspectief van de ander, 
moet je bereid zijn je te 
verplaatsen in de ander!



Oefening in tweetallen
de oefening – stap 1

Er is een verteller en een luisteraar.

Verteller: Vertel over een vervelende situatie/ irritatie in relatie tot een ander (college, 

Vriend(in), partner, kind), beschrijf wat er gebeurde en wat jij er vervelend aan vond en wat 

je gedaan hebt. Vertel hier 2-3 minuten over.

Luisteraar: Probeer te luisteren naar het verhaal van de ander, laat de ander praten. 

Luister goed en kijk of je in het verhaal van de ander gevoelens kunt ontdekken en of je 

waarden kunt ontdekken; ‘Wat vindt de ander belangrijk?’ En kijk of je kwaliteiten van de 

ander kunt ontdekken; ‘Welke kwaliteiten laat deze persoon in dit verhaal zien?’



Oefening in tweetallen
de oefening – stap 2

Na 2-3 minuten stopt de verteller met praten. De luisteraar gaat niet in de op inhoud van 

het verhaal, het enige wat je doet, je geeft  een gevoel, een waarde en een kwaliteit van de 

ander terug in de vorm van een reflectie.

Voorbeeld:

Gevoel: ‘Je voelde je niet serieus genomen.’

Waarde: ‘Je vindt het belangrijk om voor anderen te zorgen.’

Kwaliteit: ‘Je bent duidelijk een doorzetter’.

De verteller ervaart of hij/ zij de gevoelens, kwaliteiten en waarden herkent en ervaar wat 

dit met je doet.

Daarna draaien de rollen om!



Leer het goud zien!



‘Empatisch luisteren’
Is de meest effectieve manier 
om aan te sluiten bij de ander



AMBIVALENTIE
‘Ik wil wel en ik wil niet…..’

Wel veranderenNiet veranderen

+ 

Voordelen

van 

niet
veranderen

-

Nadelen

van 

niet
veranderen

+ 

Voordelen

van 

wel
veranderen

-

Nadelen

van 

wel
veranderen



Ieder mens is gemotiveerd de 
vraag is alleen waartoe.....



Verandertaal

 Nadelen van de huidige situatie
 Voordelen van verandering
 Bereidheid om te veranderen
 Optimisme over verandering
 Geloof in eigen mogelijkheiden



Wanneer gaat iemand veranderen?

 Wens om te veranderen

 Redenen om te veranderen

 Noodzaak om te veranderen

 Mogelijkheid om te veranderen

 Vertrouwen in de verandering +

-------------------------------------

ACTIE



Verandertaal is pas verandertaal 
als de medewerker over 

verandering spreekt!!
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Succes ermee in de praktijk!

Meer weten?

Te bestellen op: www.growingstories.nl/shop-1
Of op www.cambiamo.nl bij boek bestellen

Drs. Hilde Jans

Cambiamo: ‘laten we veranderen’

www.cambiamo.nl
hilde@cambiamo.nl

http://www.growingstories.nl/shop-1
http://www.cambiamo.nl/
http://www.cambiamo.nl/
mailto:hilde@cambiamo.nl

