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	 door	Margriet	Wolf

HANDVAT

Stel,	u	wilt	als	cliëntenraad	dat	cliënten	geïnformeerd	worden	zodra	het	spreek-
uur	uitloopt.	U	weet	dat	de	bestuurder	hier	geen	prioriteit	aan	geeft.	En	toch	
wilt	u	daarover	een	afspraak	maken	met	de	bestuurder	en	een	advies	geven	dat	
wordt	overgenomen.	U	besluit	te	onderhandelen.	Wat	heeft	u	nodig	om	door		
middel	van	‘loven	en	bieden’	resultaat	te	halen?	Onderhandelen	doet	u	in	vier	
stappen.	

Voorbereiden

Stap	1	Bereid	het	gesprek	met	de	
bestuurder	voor

Benoem voor uzelf de kern van de wens 
van de raad. 
In dit voorbeeld: Mensen vinden wachten 
niet erg, zolang ze maar weten hoe lang het 
nog duurt.

Wees helder in uw argumenten. 
Bijvoorbeeld: Zodra mensen informatie 
krijgen neemt hun onzekerheid en ongerust-
heid af. 

Spreek een minimaal te halen doel af. 
Bijvoorbeeld: Wanneer het spreekuur een 
kwartier uitloopt informeren de medewer-
kers cliënten. 

Verplaats u in de belangen van de bestuur-
der. Waar liggen overeenkomsten?  
Bijvoorbeeld: Ook voor de bestuurder is de 
afname van onzekerheid en ongerustheid 
bij cliënten belangrijk. Dat is de overeen-
komst. Echter het belang van de bestuurder 
is dat medewerkers daarin iets ‘extra’s’ 
moeten doen.  

Aftasten	

Stap	2	Onderzoek	elkaars	belangen	
tijdens	het	eerste	deel	van	het	gesprek.	

Nodig de bestuurder uit om samen naar de kern van 
de zaak te kijken. Vraag hem of haar om hulp hierbij. 
Geef aan wat u wilt bereiken. 

Bijvoorbeeld: Wij willen dat cliënten informatie krijgen 
op het moment dat het spreekuur uitloopt. We willen 
graag dat u samen met ons kijkt naar mogelijkheden 
hiervoor. We willen van u horen hoe u hier tegenover 
staat. Wat wij willen bereiken is dat de onrust afneemt 
die cliënten ervaren wanneer zij niet weten hoe lang 
ze nog moeten wachten.     

Overeenstemming	

Stap	3	Zoek	overeenstemming	
tijdens	het	tweede	deel	van	het	
gesprek	

Bespreek de punten waarover overeenstem-
ming is. Verplaats lastige punten naar een later 
tijdstip. Vraag des betreft wanneer nodig, naar 
de argumenten van de ander. En hou vast 
dat onderhandelen niet gaat over ‘winnen en 
verliezen’. 

Het gaat over het samen zoeken naar oplossin-
gen; loven en bieden. 
  

Afsluiting

Stap	4	Sluit	het	gesprek	af

Vat de afspraken waarover u het eens bent 
samen en leg deze schriftelijk vast. Dit kan 
door het schrijven van een advies. Maak 
een vervolgafspraak over de punten waar-
over u het niet eens bent geworden. En 
spreek een evaluatie af over de afspraak 
waarover u het wel eens bent. Sluit het 
gesprek altijd positief af.


