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Case Limonade voor mijn kind   # Jij – Ik – Wij  
 
Het is donderdagochtend. Van de stagiaire hoorde je in de overdracht dat de moeder van Isa (2,5 jaar) 
heeft aangegeven dat haar kind water (of thee) bij de boterham hoeft te drinken, als ze dat niet wil. 
Thuis krijgt ze altijd limonade bij de lunch…. Bovendien, de moeder vindt water en thee zelf ook 
helemaal niet lekker. Haar verzoek: Limonade voor Isa bij de boterham.  
 
De stagiaire wist niet het precieze beleid en heeft aangegeven het met jou te zullen bespreken. 
Vanochtend komt Isa ook naar het kinderdagverblijf. Je besluit gelijk de koe bij de horens te vatten en 
met haar moeder het gesprek hierover aan te gaan, voordat ze er zelf over begint. Het kan maar beter 
duidelijk zijn: bij jullie wordt op de groepen water of thee bij de boterham gedronken.  Natuurlijk bedenk 
je eerst even hoe je het gaat brengen……. 
 
Vragen die je jezelf tijdens de voorbereiding van deze case kunt stellen, zijn:  
 

1. Wat wil je bereiken in dit gesprek? 
2. Waarom? 
3. Hoe ga je het gesprek aanpakken? Is je eigen mening in dit geval belangrijk?  
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Ruimte voor aantekeningen 
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Uitwerking Case Limonade voor mijn kind   # Jij – Ik – Wij 
 
 
Wat wil je bereiken in dit gesprek? 
Dat de moeder van Isa met een goed gevoel over jullie kinderdagverblijf en jullie aanpak de deur uitgaat. 
Daarnaast wil je jullie beleid aan moeder als het gaat om eten en drinken op jullie kinderdagverblijf goed 
uitdragen en haar op klantgerichte wijze dit uitleggen, zonder haar te kort doen. Je respecteert uiteraard haar 
mening over het ‘limonade drinken’. Je wilt in ieder geval niet van je beleid afwijken. 
 
Waarom? 
Moeder van Isa is een klant en klanten behoor je met respect te behandelen. Ze zijn belangrijk voor je 
kinderdagverblijf en dus ook voor jou. Klanten moeten daarom professioneel te woord worden gestaan. Het 
gaat er bij professioneel communiceren niet om dat je je gelijk gaat halen en je star opstelt of de klant het 
gevoel geeft dat haar overtuigingen t.a.v. de opvoeding niet deugen……Het belangrijkste is, dat jullie allebei 
met een tevreden gevoel uit dit gesprek komen, zodat er een basis is en blijft om weer samen verder te gaan. 
 

 
Hoe ga je dit gesprek aanpakken? 
Het belangrijkste is ook hier dat je niet meteen in de verdediging gaat door uit te leggen waarom jouw 
kinderdagverblijf ervoor kiest om de kinderen water of thee te laten drinken. En bijvoorbeeld hoe slecht de 
suikers in limonade wel niet zijn voor Isa! Je probeert dus niet de moeder van Isa te overtuigen. Nee, je past 
de Jij-Ik-Wij methode toe. Dus: begrip tonen voor het feit dat zij wil dat Isa limonade krijgt bij de lunch. Je vat 
haar verhaal samen. Je kunt ook  nog vragen stellen om erachter te komen wat maakt dat zij het belangrijk 
vindt dat Isa op het kinderdagverblijf hetzelfde te drinken krijgt als thuis (JIJ). Nadat het voor je duidelijk is 
waarom ze dat wil en wat haar motivatie is, geef je jouw visie (dus die van het kinderdagverblijf) op het 
drinken van water of thee (IK). Vervolgens licht je toe dat het van belang is dat alle kinderen dit doen en dat 
het niet wenselijk is om een uitzondering te maken voor een kind. Niet voor de groep, maar ook niet voor het 
kind zelf. Wat jouw persoonlijke mening is doet er niet toe. Als jij persoonlijk eigenlijk ook vindt dat Isa best 
limonade mag drinken, is het niet handig om dat in dit gesprek naar voren te brengen. Niet doen dus! 
 
Daarna check je met de moeder van Isa wat ze vindt van jouw verhaal (WIJ). Misschien heeft ze wel begrip, 
maar wil ze toch haar zin doordrijven. Blijf dan gewoon rustig, toon weer begrip, maar houdt wel vast aan je 
standpunt. Om het gesprek toch goed te kunnen afmaken kun je ook een tussenoplossing aanbieden 
(limonade afbouwen) of voorstel doen.(‘Ik stel voor dat we het een week proberen en we dan bespreken hoe 
het gaat. Is dat ok voor u?’) (WIJ) 
 
Je kunt ook nog vragen wat maakt dat ze bezwaar heeft tegen water of thee? Of waar is ze misschien bang 
voor? Dat het kind in huilen uitbarst als ze toch water moet drinken? Of als ze niets drinkt, uitdroogt of 
obstipatie krijgt? Kijk hoe je deze zorgen eventueel kunt wegnemen. Let op! Ook hier kan het verdedigen 
weer op de loer liggen. Blijf eerst meebewegen en aansluiten (JIJ), voordat je inhoudelijk reageert en moeder 
meeneemt in de visie van de organisatie en aanpak op de groep (IK).  
Laat een ouder eventueel meedenken in een oplossing. Hoe zorg je samen dat Isa op de groep voldoende 
(water en/of thee) drinkt? Wat heeft zij (van jou) nodig om oké te zijn met water of thee voor Isa bij de 
boterham? Wat spreken jullie af (WIJ)?   
 
Check bij de afronding van het gesprek of de moeder van Isa met een goed gevoel naar huis gaat! (WIJ) 
 


