
Wanneer een gesprek niet zo verloopt als verwacht 

of gewenst, dan kan dat te maken hebben met de 

manier waarop de partijen met elkaar praten. In 

een gesprek heb je te maken met verschillende 

persoonlijkheden, verwachtingen, belangen, par-

tijen en rollen. Als gesprekspartner kunt u in een 

bepaalde rol terecht komen. Het is dus belangrijk 

om te weten welke rollen of gespreksstijlen er 

bestaan. Door bewust uw rol te bepalen en een 

gespreksstijl te gebruiken kunt u zelf meer het heft 

in handen nemen.

Soorten gespreksstijlen

Gaat u als cliëntenraad een gesprek aan met de 

bestuurder, dan kunt u een bepaalde gespreks-

stijl hanteren. Het is niet alleen belangrijk in een 

gesprek om uw eigen stijl te kiezen, maar ook om 

die van de ander te herkennen. Een tweede punt 

van belang is dat elke gespreksstijl een specifieke 

reactie van de andere partij uitlokt. Actie geeft im-

mers altijd een reactie. Welke gespreksstijlen kunt 

u als cliëntenraad kiezen?

Leiden

Gaat de cliëntenraad een ‘leidende’ gespreks-

stijl aan, dan neemt u duidelijk de leiding in het 

gesprek, u geeft aan wat u wilt en onder welke 

voorwaarden. Gaat het gesprek over een fusie of 

samenwerking, maak dan bijvoorbeeld duidelijk 

dat de samenwerking in principe een goed plan is, 

maar dat dit geen negatieve gevolgen mag hebben 

voor de cliënten. Geef daarbij ook concreet aan 

wat u bedoelt met negatieve gevolgen en draag 

eigen ideeën aan om deze te voorkomen.  Bij deze 

stijl hoort dat u aandacht geeft aan het behouden 

van een goede relatie. De bestuurder krijgt duidelijk 

wat de cliëntenraad wil, maar het accent ligt op sa-

menwerking. Er zal niet snel een conflict ontstaan, 

omdat er aandacht is voor elkaars standpunten.

Volgen

Een andere manier van met elkaar communice-

ren is de ‘volgende’ gespreksstijl. De cliënten-

raad vraagt dan vooral naar informatie van de 

bestuurder, maar geeft geen mening, eist niks 

en stelt geen voorwaarden. De cliëntenraad wil 

vooral informatie en weten hoe alles vorm gaat 

krijgen. Bij deze gespreksstijl is er geen sprake 

van samenwerking en is het meer eenrichtingsver-

keer. Hierdoor is de kans op een conflict ook klein. 

De bestuurder hoeft in dit geval alleen maar te 

informeren en geen aandacht te geven aan wat de 

cliëntenraad vindt. 

 

Verdedigen 

De derde manier van in gesprek gaan met elkaar 

is de ‘verdedigende’ gespreksstijl. In het voorbeeld 

van een voorgenomen fusie of samenwerking zal 

de cliëntenraad aangeven dit niet te zien zitten 

omdat het teveel negatieve consequenties voor 

cliënten heeft. Door dit veto zal de bestuurder zich 

waarschijnlijk onder druk gezet voelen maar vast-

houden aan zijn voorgenomen plannen. Dit heeft 

gevolgen voor de verhoudingen die onmiddellijk 

gespannen zullen zijn. 

Aanvallen

Een andere manier van communiceren is het han-

teren van een ‘aanvallende’ gespreksstijl. Ook hier 

zegt de cliëntenraad duidelijk ‘nee’ tegen bijvoor-
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beeld de voorgenomen plannen, maar dreigt daar-

bij verdere stappen te ondernemen. De bestuur-

der zal vervolgens in de verdediging komen en 

proberen met extra argumenten te komen. Doordat 

overleg en samenwerking niet meer mogelijk zijn, 

dreigt de situatie in een crisissfeer te komen. 

In andermans schoenen

Soms is het goed om eens in andermans schoenen 

te staan en te bedenken waarom de ander tot een 

voorgenomen besluit komt. Draai als cliënten- 

raad een keer de rollen om en zet de bril van de 

bestuurder op. Bedenk argumenten waarom de 

bestuurder tot een voorgenomen besluit komt. 

Denk aan de financiële situatie van het ziekenhuis 

of de personele invalshoek. Het zijn misschien niet 

in eerste instantie de argumenten van de cliënten-

raad. De invalshoeken kunnen anders zijn, maar 

als het goed is, zijn de belangen niet zo verschil-

lend. Vraag ook naar de belangen en argumenten 

van de ander tijdens het gesprek. De kans is groot 

dat u eerder overeenkomsten ervaart dan grote 

verschillen. Vergeet ook niet dat een bestuurder 

ook maar een mens is. Ga daarom als cliëntenraad 

constructief om met dingen die u anders zou willen. 

Zo is het beter om met concrete voorbeelden te 

komen als u als raad vindt dat het veiligheidspro-

tocol van het ziekenhuis niet deugt. Geef aan wat 

u problematisch vindt en draag indien mogelijk zelf 

een oplossing of een alternatief aan.  

Tot slot

Zowel de cliëntenraad als de bestuurder is gebaat 

bij een goed en constructief overleg. Beiden kun-

nen een vorm van gespreksvoering kiezen die past 

bij de situatie. Dit kan dus iedere keer verschillend 

zijn. Belangrijk is om bewust te kiezen voor een 

bepaalde strategie en te bedenken welke impact 

deze kan hebben op de andere partij. Voor goede 

samenwerking is het ook belangrijk om u eens te 

verplaatsen in de andere partij. Zo kunt u zich beter 

inleven in een bepaalde positie en dit kan begrip 

voor de ander en diens beweegredenen opleve-

ren. Dit werkt soms heel verhelderend. Wees ook 

duidelijk en concreet en overlaad elkaar niet met 

lijsten ondeugdelijkheden. Ga er tot slot van uit dat 

u elkaar nodig heeft voor een goede samenwerking 

en focus op het gezamenlijk belang, namelijk het 

nastreven van een goede kwaliteit van zorg vanuit 

cliëntenperspectief.

Stap eens in
andermans 
schoenen


