
WEERSTAND
E D I T I E  1  -  M E I  2 0 2 1

W E R K P L A A T S  V O O R  V E R D I E P I N G

IN
S

P
IR

A
T

IE
 /

 M
A

G
A

Z
IN

E 

V
O

O
R

 V
R

O
U

W
EL

IJ
K

E 
C

O
A

C
H

ES
 &

 T
R

A
IN

ER
S

© C o p y r i g h t  G R A T I S  M A G A Z I N E



 
Waarom moeilĳk doen als het makkelĳk kan. 

Ik vond dit vroeger altĳd zo'n irritante opmerking. Het riep meteen weerstand op.
Niet zo raar als je uit een systeem komt waar de overtuiging heerst dat je succes moet

verdienen. En dat het leven nu eenmaal zo in elkaar zit, dat als het moeilĳk is, je de tanden
op elkaar moet zetten en extra gas moet geven.

 
Deze manier van denken heeft mĳ ook veel gebracht. Zakelĳk en privé.

Het gaf me doorzettingsvermogen en liet me voelen hoe krachtig ik ben. Maar het harde
werken bracht vooral stress en weinig plezier. Eigenlĳk was het zelf-sabotage. 

 
Diep van binnen weet je wat je wilt en wat goed voor je is, of niet? 

Jouw klant weet dit eigenlĳk ook al. De grootste uitdaging die je tegenkomt is de weerstand.  
Voortkomend uit angst. 

Waarom doen we dat eigenlĳk, ons verzetten? En welke interventie kan je inzetten om die
weerstand te doorbreken? 

Ik hoop je met dit magazine te inspireren om je te verdiepen in het thema weerstand en
deel graag mĳn tips en 4 stappenplan die ik vandaag de dag nog steeds toepas. 

 
 Lieve groet,

WELKOM
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I love it & I hate it! Het maakte van alles in
mĳ los. Maar nu voelt het als spelen met
energie

MIJN RELATIE MET
WEERSTAND

02
Hoe ga je om met al die emoties die in je
aangeraakt worden?  Laat je inspireren door
dichter Rumi met zĳn gedicht De Herberg.

DE HERBERG-RUMI

03
De discussie met je aangaan of je verleiden
om mee te gaan in zelfmedelĳden. Hoe
reageer jĳ op weerstand?

ALS JE KLANT IN DE
WEERSTAND ZIT

04
Maar wat dan wel?

EMOTIES ZIJN NIET HET
PROBLEEN

06
Weerstand heeft een functie.

TO FLY WE NEED RESISTANCE

07
Het begon ooit met het werken met innerlĳke
delen en groeide uit tot het werken met de
maskers. 

BOVEN- EN ONDERLAAG
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WAT IS
WEERSTAND

Welke interventies kun je inzetten als je te
maken krĳgt met weerstand?
Leer ze alle 4 kennen.

Hoe ontstaat weerstand en wat hebben
gedachtepatronen hiermee te maken?
Wat kunnen we leren van de gazelle?

WAT
(NIET) 
TE
DOEN

DEZE 4
STAPPEN
GAAN JOU
HELPEN



Toen ik net begon met begeleiden, ervaarde ik met
regelmaat dat ik in mĳn hoofd aan het zoeken was
naar antwoorden op de volgende vragen:
Waar gaat deze vraag in essentie over? Wat kan ik
inzetten en wat moet ik vooral niet doen?
Hoe voorkom ik dat ik zo hard aan het werk ga?

Ik had behoefte aan verdieping. Om beter te
kunnen inspelen op mĳn klanten, had ik meer
kennis nodig over welke interventies wel en niet
geschikt waren. Hoewel er altĳd mooie inzichten
uit de sessies kwamen, voelde ik dat het
makkelĳker en beter zou kunnen. Minder zoeken
en hard werken, maar weten en zĳn. Voor mĳ als
begeleider en voor mĳn klant.

Inmiddels werk ik al 16 jaar met de
karakterstructuren. Het is een soort roadmap
geworden voor mĳ. 
Mĳn (zelf) kennis hierover heeft mĳ helderheid,
richting en focus gebracht.
Omgaan met weerstand voelt nu als spelen met
energie.
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Weerstand. I love it & I hate it!
Ik houd van het gevoel dat je ervaart als de
weerstand doorbroken is.
Of het nu in mĳzelf is of bĳ een klant.

Ineens ziet de wereld er anders uit. Het zonnetje
schĳnt weer. Je ervaart een bepaalde heelheid.
Alles mag er zĳn en alles is mogelĳk.

Maar voor die doorbraak.... 
Pffff. Een knoop in je maag, frustratie die aan je
vreet, een hoofd dat overuren maakt. 
En het erge is dat je de hele tĳd diep van binnen
weet dat je koppigheid zorgt voor het verzet. 
Alles om bepaalde gevoelens niet te hoeven voelen.

Wanneer je weet met welk overlevingsmechanisme
je te maken hebt, kan je inspelen op dat wat er
nodig is om jezelf en je klant zich te laten openen.

Annelies
   Voulon

MIJN RELATIE MET
WEERSTAND

 W E R K P L A A T S  V O O R  V E R D I E P I N G

founder
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DE
HERBERG

Dit mens-zĳn is een soort herberg

elke ochtend weer een nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,

een flits van inzicht komt

als een onverwachte gast.

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrĳ!

Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt

die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied,

misschien komt hĳ de boel ontruimen voor extase…

De donkere gedachte, de schaamte, het venĳn,

Ontmoet ze bĳ de voordeur met een brede grĳns

en vraag ze om erbĳ te komen zitten.

Wees blĳ met iedereen die langskomt.

De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd

om jou als raadgever te dienen.

R U M I
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Je voelt de onrust toenemen aan de overkant. Er
verandert iets in de blik van je klant.
"Ja maar", klinkt er meerdere malen als reactie op jouw
woorden of vraag.
"Nee, het voelt niet zo voor mĳ". "Ik heb hier al zoveel
opstellingen op gedaan".

Weerstand. Soms duurt het even voordat je het door
hebt. 
Lĳkt het nog alsof jullie een verkennend gesprek voeren.
Totdat je een verandering van energie voelt. Star,
geïrriteerd.

Je gooit het over een andere boeg en stelt een vraag
waarmee je probeert om je klant naar de gevoelslaag te
brengen. Voorbĳ de weerstand.
Of je stelt iets op, maar stuit op een heel repliek. 
Wat je ook probeert, de weerstand blĳft of wordt zelfs
sterker. Bĳ je klant, maar ook bĳ jou.

Ehh, wat nu; Vraag je jezelf af. In je hoofd loop je alle
opties af die je hebt.
Je weet niet meer wat je moet doen. Je doet maar wat.
Het werkt niet. Sterker nog  je klant komt zichtbaar nog
meer in de weerstand te zitten.
Je bent in je bekende valkuil gestapt en bent hard aan het
werk, vanuit het gevoel dat je volop faalt. In gedachten
haal je jezelf onderuit. 

Of je irritatie neemt steeds meer toe, wat te horen is in
de toon die je aanslaat en de dingen die je teruggeeft. De
klant reageert hierop door afstandelĳker te gaan praten
of zich terug te trekken en steeds minder te zeggen.

WANNEER JE
KLANT IN DE
WEERSTAND
ZIT

Mis ik iets? Wat moet ik doen? Wat doe ik verkeerd?
Wanneer je mensen begeleidt, werk je met jezelf als
instrument. Als het je ontbreekt aan kennis en kunde
worden er allerlei gevoelens en gedachtes getriggerd die
een succesvolle begeleiding in de weg staan.

Veelvoorkomende gevoelens en reacties zĳn:
onzekerheid, aan jezelf gaan twĳfelen, stilvallen door
paniek, keihard gaan werken, gaan pushen, afhaken of
de leiding uit handen geven.
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DE EMOTIES 
ZIJN NIET HET
PROBLEEM
DE WEERSTAND
ERTEGEN IS 
HET PROBLEEM!

W E R K P L A A T S  V O O R  V E R D I E P I N G
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W E R K P L A A T S  V O O R  V E R D I E P I N G

Je kent het vast ook wel. Klanten die maar vragen blĳven
stellen, omdat het antwoord dat je geeft niet hetgeen is
dat ze willen horen.
Of klanten die jou gaan vertellen wat je moet doen.
Ongelooflĳk frustrerend soms. Probeer dan nog maar in
je open houding te blĳven. Niet te doen toch?
Weerstand. Het is niet de vraag of je klant in de
weerstand gaat, het is de vraag wanneer.
Er zĳn 2 manieren waarop je klant getriggerd kan raken.
Door de inhoud van de vraag/oefening of door jou en je
manier van begeleiden. 

Wat is weerstand?
Weerstand is een interne beweging die optreedt als
beschermer van een kwetsbare plek. Het is een energie
die actief wordt, zodra een oude niet verwerkte pĳn
aangeraakt wordt.
Denk aan het gevoel niet welkom te zĳn of afgewezen te
worden of het gevoel dat je op niemand kan vertrouwen.
Het toelaten van dit gevoel roept heel veel angst op. Lang
leve onze persoonlĳkheid die hier iets op gevonden heeft.
Namelĳk het creëren van een overlevingsmechanisme. 

Ontstaan van een overlevingsmechanisme
Tĳdens de eerste 7 levensjaren van een kind, doorloopt
het een aantal belangrĳke ontwikkelingsfases.
Ieder kind doet tĳdens deze fases ervaringen op die
raken en pĳn doen. That's part of life.
Wanneer je leert van je omgeving hoe je moet omgaan
met pĳnlĳke gevoelens, is er niks aan de hand.
In de natuur kan je dit heel mooi zien bĳ een dier als een
gazelle, die regelmatig oog in oog staat met de dood,
wanneer er op haar gejaagd wordt.
Eerst zie je de schrik in haar ogen. Ze rent bĳna haar
benen onder haar lĳf vandaan. Als het haar lukt om te
ontkomen, begint haar lĳf te schudden op het moment
dat het gevaar is geweken. 
Ze opent zich, waardoor de energie die de schrik
teweegbracht, alle ruimte krĳgt om te loslaten.

Volkeren als de Indianen en de Aboriginals die dichtbĳ
de natuur leven, gebruiken rituelen om de energie te
releasen door te dansen en geluid te maken. 
Emoties als boosheid en angst horen bĳ het leven. Het is
niet de bedoeling om deze gevoelens te weren.
Om ervoor te zorgen dat de levensenergie vrĳ kan blĳven
stromen in het lichaam, is het belangrĳk dat de
vastgezette energie los kan komen en kan afvloeien.
Onze leefwĳze is veel meer gericht op het DENKEN. We
leven vanuit ons hoofd en gedeeltelĳk vanuit ons hart
door te VOELEN. Maar het lichaam doet amper mee.

Gedachtepatronen
Kĳk nu eens naar de klanten die jĳ afgelopen jaren heb
begeleid. Wat is dan het verlangen waar ze mee komen?
En waar lopen ze dan vooral in vast?
Grote kans dat jĳ nu gaat zeggen dat het
gedachtepatronen zĳn die hen remmen om hun droom te
verwezenlĳken. Het gevoel dat je niet goed genoeg bent
of niet welkom. Deze gedachtes kennen we allemaal.
En zolang we blĳven bewegen vanuit de beperkende
overtuiging, houden we vast aan een schĳnveiligheid.

Uitingsvormen
Ergens is het ook echt om te lachen vind je niet?
Wanneer ik naar mezelf kĳk, vol in de weerstand, verzet
alom, hele verhalen die ik mĳzelf of de ander wĳsmaak.
En druk dat ik ermee ben. Die verhalen voelen overigens
echt heel waar. Dat is "the tricky thing". Wanneer je de
stilte opzoekt, in de natuur bent en in je lĳf aanwezig
bent, WEET en VOEL je precies hoe het zit.
Er zĳn verschillende strategieën c.q. verhalen die je
tegen kan komen bĳ je klant.
Weet jĳ al welke het zĳn? En aan welke ontwikkelingsfase
en gedachtepatroon elke strategie gekoppeld is?
Het lastige aan het herkennen en onderscheiden van
deze mechanismen is dat ze zowel in de boven- als
onderlaag aanwezig zĳn. 
Waar steek je dan als eerste op in? En hoe dan?

WAT IS WEERSTAND WAT IS WEERSTAND  
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TO FLY

WE 

NEED

RESISTANCE
Maya Lin
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^

^
Onder- en
bovenlaag

Groepsdynamica was mĳn favoriete vak toen
ik op de SPH zat. De verschillende rollen die
mensen innemen en hun onderlinge
interactie vond ik machtig interessant. Ik
kon er mĳn talent voor analyse goed in kwĳt.
Het dynamische karakter maakte het erg
levendig. En dus begon ik jaren later, toen ik
als coach mĳn eigen bedrĳf startte meteen in
mĳn sessies met het werken met
verschillende delen.

Ik bracht steeds meer verdieping aan in het
werken met de delen. Inmiddels werk ik al 16
jaar met (voor mĳ de creme de la creme) de 6
karakterstructuren. 

Wanneer iemand in de onderlaag getriggerd
wordt, vraagt dit vooral om versterking van
de verbinding met zichzelf. In de bovenlaag
vraagt het vooral verzachting.

Wanneer je helder hebt met welk masker je
te maken hebt, weet je ook welke interventie
je het beste kan inzetten om de weerstand te
doorbreken.
Een paar voorbeelden zĳn; omzeilen,
vergroten, plezier maken en judoën. 
Overigens niet alleen toepasbaar in
begeleiding in je werk, maar zeker ook voor
jezelf of  in contact met je partner of
kinderen. Mĳn 3 zonen zitten middenin de
puberteit en daar is geen gebrek aan
weerstand.



 08

W E R K P L A A T S  V O O R  V E R D I E P I N G

I N T E R V E N T I E S  B I J  W E E R S T A N D

01Omzeilen.
Kiezen voor omzeilen betekent de aandacht verleggen.

Bĳvoorbeeld door even te pauzeren.
Je haalt de druk van de ketel.

Er ontstaat weer ruimte.
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I N T E R V E N T I E S  B I J  W E E R S T A N D

02Vergroten.
Soms zĳn de gevoelens van weerstand zo sterk, dat ze "schreeuwen" om aandacht.

De interventie die je kan plegen is om te vergroten. 
Provocatief coachen is daar een goed voorbeeld van. 

Hoe doe je dit?
Zoek eerst de weerstand in jezelf op en vergroot deze innerlĳk. 

Breng hem dan naar buiten.
Let erop dat je wel afgestemd blĳft.

Het is niet de bedoeling dat je een "show" gaat geven.
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I N T E R V E N T I E S  B I J  W E E R S T A N D

03Plezier maken.
Gebruik humor of kies voor plagen.

Maak plezier.
Nodig het innerlĳk kind uit om te spelen.

Dit helpt om te relativeren.
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I N T E R V E N T I E S  B I J  W E E R S T A N D

04Judoën.
Je beweegt eerst een beetje mee, om vervolgens een tegenovergestelde beweging te

maken.
Sluit aan bĳ de weerstand. 

Hiermee geef je erkenning en voorkom je een strĳd.
Maak daarna een onverwachtse beweging.

Verras.
 



STAPPENPLAN

01. Waarnemen weerstand
Breng in kaart met welke vorm(en) van weerstand je te
maken hebt.  Een vraag die ik mĳzelf stelde is; welke emotie
wordt er onderdrukt? 
Welk deel wordt buitengesloten? Wat wordt er in mĳ
getriggerd? 

02. Boven- en onderlaag
Je maakt een onderscheid tussen wat je in de onderlaag en
in de bovenlaag tegenkomt. 

03. Karakterstructuur 
Vervolgens stel je vast met welke karakterstructuur je van
doen hebt.
Elk masker kent zĳn eigen thematiek met gedachtepatroon,
kwaliteit, valkuil en energie.

04. Interventie
Kies een interventie voor de boven- en onderlaag. Mĳn
ervaring is dat juist deze combinatie ervoor zorgt dat je snel
tot de kern komt en weerstand doorbroken kan worden. 
Het resultaat is wezenlĳke verandering en niet het behalen
van een korte termĳn doel.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten?
Dan heb ik iets gaafs voor je!
Verdiep je in de wereld van de karakterstructuren en leer
weerstand te doorbreken, met de Training VOEL JE VRĲ.

Met deze 4 stappen strategie leer je weerstand te doorbreken.
Voor meer succes en plezier in je begeleiding.
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https://www.werkplaatsvoorverdieping.nl/vervolgtraining-voeljevrij/


Niets uit deze uitgave mag worden
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