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Weerstand en judo 
 
Soms gebeurt het dat een cliënt niet happig is om mee te gaan met je aanbevelingen. In zo’n geval 
wekt overtuigen meestal weerstand op. Judo is een vechtsport waar je vooral de weerstand van de 
ander gebruikt door erin mee te gaan. Judoachtig motiveren is een techniek waarin je meegaat met 
de tegenwerpingen van je cliënt. Je gaat je eigen standpunten niet verdedigen, maar die van je cliënt. 
Je neemt de tegenwerpingen serieus en je laat de uiteindelijke keuze om wel of niet de aanbeveling 
op te volgen bij de cliënt. De cliënt voelt daarmee regie te hebben over haar of zijn eigen 
beslissingen. Dat werkt in de regel motiverend en vergroot de kans dat de cliënt uiteindelijk toch 
meegaat in je voorstel. 
 
De stappen zijn: 

1. Benoem wat je ziet: bijvoorbeeld dat de cliënt niet blij lijkt te zijn met het voorstel. 
2. Vraag naar de redenen. Het kan namelijk op een misverstand berusten en dan is het beter 

dat je het misverstand zo snel mogelijk de wereld uithelpt. 
3. Facultatief: onderstreep het belang om juist wel je aanbevelingen op te volgen. 
4. Ga mee in de tegenwerpingen, bijvoorbeeld door te beamen dat wat je voorstelt niet 

gemakkelijk is, veel energie kost, veel investering kost, enzovoort. 
5. Maak duidelijk dat de cliënt een keuze heeft. Het is haar of zijn goed recht om te kiezen om 

de aanbevelingen van de hand te wijzen. 
6. Schets de consequenties van de verschillende opties. Of beter nog: vraag de cliënt welke 

consequenties elke keuze met zich meedraagt. 
7. Geef de regie aan de cliënt: uiteindelijk is zij of hij de enige die kan beslissen. Even goede 

vrienden als de cliënt afziet van het voorstel. Aan haar of hem de keuze. 
8. Wacht op de reactie. 

 
 
Let wel: dit is geen paradoxale aanpak, maar congruent: je meent elk woord echt en oprecht. 
Paradoxaal zou zijn wanneer je de cliënt zou aanraden niet op je voorstel in te gaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Naar Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen. Groningen: Martinus Nijhoff) 


