
 

 

 

Gesprekstips voor het creëren van draagvlak  

 

 De onderstroom 

Wees je er in het gesprek van bewust dat mensen vaak praten over processen, de 

organisatie of over financiën, terwijl er eigenlijk andere dingen aan de hand zijn. Dit 

wordt wel de ‘boven- en onderstroom’ genoemd.  

 

 
 

 Mensen houden niet van veranderingen 

Over het algemeen houden mensen niet van veranderingen en houden ze het liever 

bij het oude. Vaak gaat het niet om de verandering zelf maar voelen medewerkers 

zich overvallen, zijn ze bang voor het onbekende of zijn er te veel veranderingen in 

één keer. Vaak is de verandering zelf niet het probleem maar hoe iemand er 

tegenaan kijkt. En soms is de verandering wel echt een bedreiging.   

 

 Ga op zoek naar de belangen 

Het creëren van draagvlak betekent dat je een beroep doet op het (deel)belang van 

de medewerkers van wie je steun nodig hebt. Ga daarom actief het gesprek aan om 

te achterhalen welk belang iemand heeft bij het wel of niet werken met mensen met 

een arbeidsbeperking. Ervaart iemand hoge werkdruk? Bespreek dan dat een 

medewerker met een arbeidsbeperking taken uit handen kan nemen.  Maar bespreek 

ook hoe je de begeleiding regelt om te voorkomen dat er op dat vlak werkdruk 

ontstaat. 

 

 Open houding, open vragen 

Het is van belang om een open houding te hebben wanneer je het gesprek aangaat. 

Medewerkers moeten zich serieus genomen voelen en niet het idee krijgen ‘dat het 

doorgedrukt wordt’. Neem dat tijd voor het gesprek, schiet zelf niet in de weerstand 

en stel open vragen. Wanneer duidelijk is wat er aan de hand is, dan is het tijd voor 

een vervolgstap: achterhalen welke mogelijkheden er zijn om de medewerker anders 

naar de situatie te laten kijken of op zoek te gaan naar concrete oplossingen voor 

praktische zaken waar iemand tegenaan gaat lopen. 

 

 

 Benoem, begrijp, vraag door 



 

 

Wanneer je merkt dat een manager of collega weerstand heeft, kun je het volgende 

doen: 

o Benoem de weerstand. Bijvoorbeeld ‘Ik heb het gevoel dat je graag de 

eenvoudiger taken zelf wilt blijven doen. Klopt dat?’ 

o Begrijp de weerstand. ‘Ik begrijp dat eenvoudige taken een rustmoment 

kunnen zijn op een hectische dag.’ 

o Vraag door. ‘Wat zijn andere dingen die je op een werkdag rust geven?’ 

 

 Tips voor actief luisteren 

o Straal rust uit, maak oogcontact 

o Knik en hum om de ander aan te moedigen door te spreken. 

o Denk niet aan wat je hierna zult zeggen, maar wacht tot de ander is 

uitgesproken. 

o Laat even een stilte vallen na een antwoord. 

o Ga in op dat wat de ander zojuist heeft gezegd. 

o Hergebruik de laatste woorden van de ander. 

o Luister en vraag door naar feiten en emoties, bedoelingen en ervaringen. 

 

 Tips voor open vragen 

o Open vragen beginnen bijvoorbeeld met wie, wat, wanneer, welke, waar, 

waardoor, hoe en waarmee. En zijn dus niet met ja en nee te beantwoorden, 

in tegenstelling tot gesloten vragen. 

o Probeer gesloten vragen zoveel mogelijk te vermijden, behalve als u iets wilt 

checken of een duidelijk antwoord wilt. 

o Om te voorkomen dat een manager of collega zich aan een kruisverhoor 

o onderworpen voelt, is het verstandig niet meer dan drie open vragen achter 

elkaar te stellen. 

o Ook de waarom-vraag is een open vraag, maar geeft mensen vaak het gevoel 

dat ze zich moeten verantwoorden. In plaats van waarom is het daarom beter 

om “wat maakt dat…?” te gebruiken. 

o Het stellen van open vragen levert veel informatie op over de manager en 

collega. Ook zet het vaak de persoon zelf aan het denken. 
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