Werkvorm 6:
Stakeholderanalyse
Naam:
Doel:
Aantal deelnemers:
Benodigdheden:

Stakeholderanalyse
Inventariseren en analyseren
5-30
Groot vel papier, stiften, tape om de vellen
mee op te hangen, post-its

Wat is het?
Voor ieder project of afdeling is het van belang om steun te krijgen van
anderen. Er zijn mensen die meer of minder belangrijk voor je zijn. En er
zijn mensen van wie je wel of niet steun krijgt. Wanneer je deze mensen
hebt geïdentificeerd, kun je hier op inspelen.
Deze werkvorm helpt je om in een groep in korte tijd een totaaloverzicht
te krijgen van alle sleutelpersonen.

Hoe werkt het?
Het werkt als volgt:

1. Inventariseer je stakeholders
In een brainstorm met alle deelnemers maak je een inventarisatie van alle
stakeholders. Iedereen schrijft deze namen op een grote post-it: één naam
per post-it.
Bij stakeholders kun je denken aan alle mensen:
• Voor wie het project of de werkzaamheden van de afdeling gevolgen
heeft
• Die invloed hebben op het project of de afdeling
• Die belang hebben bij een succesvol of juist niet succesvol verloop van
het project of de afdeling.
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Een stakeholder kan ook bijvoorbeeld een andere afdeling of project zijn.
Omdat je uiteindelijk met mensen moet communiceren is het het beste als
je er namen van personen aan koppelt.

2. Hang de matrix op
Hang een groot vel papier op, waarop je een matrix hebt gemaakt (zie het
voorbeeld). Laat de matrix nog leeg.

3. Post-its plakken
Vraag de deelnemers hun post-its in het juiste vakje te plaatsen. Dubbele
namen mogen ze verwijderen. Het is wel handig om dan een streepje op
de post-it te zetten zodat je wel kunt zien hoe vaak deze naam genoemd is.

4. Bespreek de opbrengst
Bespreek de uitkomsten. Zijn de genoemde stakeholders herkenbaar voor
iedereen? Vindt de groep dat bepaalde post-its beter in een ander vak
thuishoren? Dit is ook het moment om de stakeholders gezamenlijk te
bespreken: welk belang hebben zij bij het netwerk? Wat motiveert hen het
meest? Welke informatie zouden ze willen ontvangen en hoe? Waar zijn ze
gevoelig voor? Wil je het meer exact weten? Ga dan na de bijeenkomst met
een aantal van deze stakeholders praten.

5. Selecteer voor- en tegenstanders
Vervolgens kun je met kleine stickers nog een verfijning aanbrengen. Geef
iedereen de benodigde stickers en laat ze opplakken bij de namen:
• Een groene sticker voor voorstanders en ondersteuners
• Een rode sticker voor blokkerende of kritische stakeholders
• Een oranje sticker voor neutrale stakeholders

6. Bepaal het contact met de stakeholders
Spreek af wat jullie met de opbrengst gaan doen. Maak concreet wie welke
personen wanneer en hoe gaat benaderen.

7. Verslag
De facilitator neemt na de bijeenkomst de gegevens over. In het voorbeeld
zie je de namen in kleur die in de matrix zijn gezet.

Veel
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Grote invloed
Lage mate van interesse

Weinig

Invloed

→ Tevreden houden
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Grote invloed
Hoge mate van interesse
→ Nauwe contacten mee
onderhouden en goed in
de gaten houden

Weinig invloed
Weinig interesse

Weinig invloed
Hoge mate van interesse

→ Monitoren
(minimale inspanning)

→ Geïnformeerd houden

Laag

Mate van interesse

Hoog

Veel

Voorbeeld stakeholdermatrix

• Floor de Boer

• Charlotte smit
• Bas van der Schot

Invloed

• Simon Koster

• Freek der Kinderen

Weinig

• Klaas Leliebloem
• Tamara Berg
Laag

Mate van interesse

Voorbeeld ingevulde stakeholdermatrix

Hoog

Deze uitgave bestaat uit drie delen.
• In deel 1 vind je algemene informatie over het werken met groepen. Hoe doe je
dat? Wat kun je er mee bereiken?
• Deel 2 gaat in op diverse werkvormen die je kunt inzetten om succesvol met
groepen te werken
• In deel 3 vind je een overzicht van interessante boeken die je verder helpen. Als je een
werkvorm wilt gebruiken kun je deze gemakkelijk in en uit deze uitgave halen.

Vincie van Gils is zelfstandig communicatieadviseur,
trainer, docent en coach. Zij is een specialist in het
begeleiden van veranderprocessen en de invoering
van Het Nieuwe Werken.
Zij heeft bij de Rabobank en Achmea het
KennisNetwerk Facilitators opgericht. Dat is een
netwerk waar mensen aan verbonden zijn die samen
nog beter willen worden in het werken met groepen.
Voor meer informatie: zie www.vincacom.nl
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Wil je als communicatieadviseur meer met groepen werken? Deze losbladige uitgave
helpt je om morgen al een rol als facilitator op te pakken. Met tips hoe je een goede
bijeenkomst voorbereidt. En met modellen aangereikt die onderbouwen waarom je doet
wat je doet. Een uitgave met een waardevolle goed gevulde toolkit van 44 werkvormen
die je direct in kunt zetten.
Hiermee lever je een concrete bijdrage aan het vergroten van de dialoog in jouw organisatie.
Dit boek is geschreven voor communicatieadviseurs omdat zij in hun rol uitstekend in
staat zijn om ‘mensen mee te nemen’. Ook HR-managers, organisatieadviseurs,
veranderkundigen, projectleiders en leidinggevenden zullen veel aan deze uitgave
hebben.
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