
 

 

Verslag workshop stakeholders betrekken, hoe doe je dat? 

 Station Soestdijk, Spoorstraat 1, Soest, 30 juni, 16.00 – 18.00 

Ondanks een paar flinke regenbuien op 30 juni 
konden we op tijd beginnen. In het pittoreske, 
smaakvol ingerichte NS station Soestdijk zaten we 
droog. Met zes deelnemers hadden we een 
kleine, maar bijzonder geïnteresseerde groep 
mensen uit verschillende sectoren.  
Wie zijn jouw stakeholders, heb je ze in beeld en 
weet je wat ze willen? Op deze manier stelden 
deelnemers zich aan elkaar voor. Zo maakten de 
deelnemers aan elkaar duidelijk wat de 
uitdagingen zijn waar ze voor staan. Er werden 
heel verschillende type stakeholders benoemd. 
Medewerkers, klanten, partners, leden en 
bewoners. 
 

 
Introductie 

Arie Huisman introduceerde vervolgens Be Ready For Change en gaf een introductie op het onderwerp. 

Hierbij gebruikte hij onder andere een video over ‘Stakeholder Engagement’. In de video werd de 

volgende omschrijving gegeven van het betrekken van stakeholders. 

 
Stakeholders op een zinvolle manier betrekken 

doe je door systematisch en pro-actief feedback 
van belanghebbenden bij jouw bedrijfsvoering te 
verwerken en te laten zien dat je er daadwerkelijk 

iets mee doet.  
 

Stakeholders op een effectieve manier betrekken heeft alles te maken met het creëren van vertrouwen, 

de menselijkheid en betrokkenheid in je bedrijfsvoering. Met overleggen voordat er problemen zijn. Met 

luisteren in plaats van praten en vooral ook met het continue herhalen van deze aanpak, elke keer 

opnieuw.  

Speelgoed fabrikant Lego gaat heel ver in het betrekken van klanten bij productontwikkeling. Klanten en 

andere stakeholders kunnen nieuwe modellen ontwerpen. Bijvoorbeeld een lego maquette van paleis 

Soestdijk. Vervolgens kunnen klanten hierop stemmen. Indoen er voldoende op een nieuw product 

wordt gestemd komt het ook in de winkel. Degene die het ontwikkeld heeft krijgt een deel van de omzet. 

 

 

../../../../Downloads/What_is_Stakeholder_Engagement[YoutubeDownload.nl].mp4


 
Gedrag van mensen en onderstroom 

Vervolgens hebben we het gehad over het gedrag van mensen, wat je ziet aan de oppervlakte en 

datgene wat je niet ziet, de onderstroom, die er wel is, maar moeilijk zichtbaar wordt.  

In dat kader past ook de urinoir anekdote van 
Thijs Homan (Hoogleraar Implementation and 

Change Management bij de Open Universiteit). Wie 
hier meer over wil weten wordt van harte 
uitgenodigd voor de volgende workshop in 
oktober 2016. 

 
 

 

Natuurlijk zijn er allerlei theoretische modellen 
die goed bruikbaar zijn als het gaat om een 
strategie voor het betrekken van stakeholders. In 
al die modellen is het van belang dat je een 
effectieve manier vindt om de dialoog aan te 
gaan met je stakeholders.  
 

 

De praktijk 

Dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Feit is dat mensen steeds minder tijd hebben, maar wel 

invloed willen uitoefen en zeggenschap willen hebben. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de 

CouncilWise methodiek. Deze methodiek stelt je in staat om op een eenvoudige manier, in korte tijd en 

op een voor stakeholders relevante manier, kwalitatieve feedback te krijgen op een specifiek onderwerp. 

Hierbij is het belangrijk om een enkele, 
eenduidige, relevante vraag voor te leggen aan 
een groep mensen. Het werd ons wel duidelijk 
dat de juiste vraag formuleren nog niet zo 
eenvoudig is. Waar moet een goede vraag nu 
precies aan voldoen. Hoe stel je die zodanig, dat 
de response hoog is. Hoe zorg je voor een goede 
inleiding op het onderwerp, etc.. 

 

 

 

Councilwise methodiek 

De Councilwise methodiek bestaat uit 3 eenvoudige stappen.  

1. Je start een dialoog door het stellen van een enkele vraag. Een heldere vraag zorgt voor focus op 

het onderwerp, betrekt mensen specifiek en levert antwoorden op die je wellicht niet had 

verwacht. Daarmee verkrijg je nieuwe ideeën en inzichten. 

  



 
 

 

2. Respondenten kiezen hun top 3 uit de ideeën en suggesties van de eerste ronde. Mensen stellen 

wellicht hun eigen mening bij, op basis van de ideeën en suggesties van anderen. Bovendien 

geven respondenten aan waarom ze stemmen op hun top 3. Ook dat levert nieuwe informatie 

op. 

3. Degene die de dialoog heeft opgestart krijgt via de rapportage inzicht in de top 5 ideeën en 

suggesties waarop het meest gestemd is. Op die manier weet je zeker welke ideeën en 

suggesties het best gedragen worden door de respondenten. De respondenten zelf krijgen 

automatisch feedback over hun eigen ideeën en suggesties. Hoe ‘scoort’ jouw idee bij anderen. 

Een voorbeeld 

Vervolgens hebben we nog wat uitgebreider stilgestaan bij een voorbeeld vanuit een ondernemingsraad, 

op zoek naar input voor suggesties met betrekking tot het onderwerp ‘Permanente Educatie’ en hoe dit 

te verbeteren voor de organisatie.  

De voorzitter van de OR stelt de vraag aan alle 
medewerkers  via Councilwise. 
Wat is er nodig om een cultuur van permanente 
educatie mogelijk te maken in ons bedrijf? 
Ze heeft deze vraag zelf geformuleerd, maar had 
evengoed een standaard vraag kunnen gebruiken 
uit de Councilwise bibliotheek. 

 

 

De vraag wordt via email verstuurd naar alle medewerkers. Ze had ook kunnen kiezen voor het delen van 

een link op intranet, een QE code, twitter, facebook, linkedin etc. 

Vervolgens krijgen medewerkers drie dagen de tijd om te reageren. 

Daarna volgt automatisch de stemronde. Medewerkers beoordelen elkaar suggesties en ideeën. 

Hiervoor krijgt men 2 dagen de tijd. 

Zo weet de voorzitter van de OR na 5 dagen wat de best gedragen ideeën uit haar achterban zijn. 

De beste suggestie: 

1. Managers moeten zorgen voor uitdaging en zo medewerkers stimuleren om zich verder te ontwikkelen. 

2. Er is geen opleidingsbudget, dat ligt bij de manager, volgens mij moet ik meer zelf de verantwoordelijk 

krijgen. We kunnen meer aan dan de directie denkt. 

 

Na de stemronder krijgen medewerkers ook nog de gelegenheid suggesties te geven voor een volgende 

vraag / dialoog vanuit de OR. Daarmee sloten we een boeiende bijeenkomst af om 18.30 uur. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? 

Neem gerust contact op met: 

Arie Huisman 

arie.huisman@bereadyforchange.com 

06 15014582 

mailto:arie.huisman@bereadyforchange.com

