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2.1 Proces Stakeholdersanalyse
Hoofdlijnen Stakeholdersanalyse
Het Stakeholdersanalyseproces start met het inventariseren van de stakeholders (1.1.1: stap 1). Vervolgens brengen
we per stakeholder in beeld wat de belangen en invloeden zijn in het project (1.1.2: stap 2). Per stakeholder ga je

Projectmanager

Technisch manager

Omgevingsmanager

Contractmanager

Manager Project Beheersing

vervolgens bekijken op welke manier deze het beste bij het project betrokken kan worden (1.1.3: stap 3)
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Responsible: verantwoordelijk voor de uitvoering van het proces. Deze persoon legt verantwoording af aan de persoon die accountable is.

A

Accountable: de eindverantwoordelijke die ook goedkeuring moet geven aan het resultaat.

S

Support: de persoon die ondersteuning verleent aan het proces of project en de werkzaamheden uitvoert.

C

Consulted: de persoon die moet worden geraadpleegd, goedkeuring verleent of input levert
aan de ‘responsible’ persoon, voorafgaand aan een stap in het proces.

I

Informed: degene die geïnformeerd wordt over de beslissingen, de voortgang en de bereikte
resultaten, zodat er een volgende stap kan worden gezet.
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2.1.1 Stap 1: Inventariseren van Stakeholders
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Input

Criterium

Projectscope

Procesbeschrijving
Als eerste stap in de stakeholderanalyse verken je wie je stakeholders zijn. Als omgevingsmanager of -adviseur ga je na
met wie je deze stap wilt uitvoeren.
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Doe je dit samen met de initiatiefnemer(s) of samen met andere (omgevings)partijen? Deze partijen hebben gebiedskennis
en komen mogelijk met nieuwe partijen. Daarnaast is ook de projectfase bepalend voor de stakeholderanalyse en de
ruimte die er in het project is. Naast de externe stakeholders heb je interne stakeholders. Breng in beeld wie binnen
jouw waterschap van belang is voor de uitvoering van je project.
Je kunt verschillende methoden inzetten om de stakeholders in kaart te brengen. Veel gebruikte methoden zijn:
• Een gezamenlijke brainstromsessie
• Door elk teamlid afzonderlijk een lijst laten opstellen van interne en externe stakeholders
• Per issue - waarvoor het project een oplossing moet bieden – in beeld brengen welke stakeholders hierbij betrokken
zijn.
Benoem de stakeholder zo concreet dat de herleidbaarheid bij fase-overgangen is geborgd. Het ‘bedrijf onder aan de
dijk’ wordt dan ‘Aannemersbedrijf Klussen Enzo’.

Vastlegging
Het is van belang om de informatie met betrekking tot de analyse goed vast te leggen. Denk aan verslaglegging:
• van (periodieke) overleggen
• door het bijhouden van stakeholderdossiers
Zo is later te achterhalen wie, wanneer, waar is geweest en wat op dat moment is besproken. Vooral bij langlopende
projecten is het belangrijk om de historie van afwegingen en besluiten in beeld te hebben. Daarnaast worden
stakeholderanalyses uit voorgaande fases gebruikt als input in de opvolgende fase. Traceerbaarheid van informatie is
dan van belang.

Procesresultaat en eindcriteria
Output

Criterium

Inventarisatie van interne en externe stakeholders

Volledig geregistreerde inventarisatie met input van het
volledige projectteam.

Organisatie

Ondersteunende tools en middelen

Projectmanager

• Format Stakeholdersanalyse

•

Eindverantwoordelijk (A) voor het analyseren van de stakeholders

Technisch Manager en Manager Project Beheersing
•

Ondersteunend (S) bij het analyseren van de stakeholders. Het
technisch team brengt zijn kennis van de omgeving in tijdens de
analyse.

Omgevingsmanager
•

Verantwoordelijk (R) voor het analyseren van de stakeholders. De
omgevingsmanager coördineert de analyse.

Contractmanager
•

Consulterend (C) Kan worden benaderd voor specificeke contractuele
vragen tijdens de analyse.
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2.1.2 Stap 2: Belangen en invloed in beeld brengen
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Project informatie (Ontwerp, eerdere versies KES, onderzoeken)
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Belangen in beeld
In de tweede stap breng je per stakeholder de belangen in beeld. Zo weet je op welke manier welke stakeholders
betrokken zijn bij het project. Daarmee kun je in de volgende stap bepalen op welke wijze elke stakeholder het best bij
het project betrokken kan worden.
Er zijn verschillende manieren om de belangen van stakeholders in kaart te brengen. Wij brengen de belangen in kaart
op de aspecten zoals hieronder benoemd. Meer informatie over deze methodiek is terug te vinden op https://www.
communicatierijk.nl/vakkennis/factor-c.
Allereerst wordt vastgesteld op welke wijze de stakeholders betrokken zijn bij het project en hierop invloed kunnen
uitoefenen. We kennen daarbij de volgende categorieën:
1. Beslissers: de bevoegde gezagen, waaronder ook de (mede)financiers.
2. Beïnvloeders: beïnvloeden de beslissers door (in)direct advies en lobby
3. Gebruikers & Afnemers: gebruiken het resultaat of ondervinden de gevolgen van het project
4. Uitvoerder & Leveranciers: spelen een rol bij de uitvoering, stellen mensen, middelen of deskundigheid beschikbaar.

Invloed
Vervolgens wordt bekeken hoe groot het belang is dat de betreffende belanghebbende heeft in het project. We maken
hierbij onderscheid tussen de volgende categoriën:
• Hoog
• Middel
• Laag
Tot slot kijk je naar de houding van de stakeholders ten opzicht van het project. Hierin onderscheiden we 3 niveaus:
• Positief
• Negatief
• Neutraal
Deze indeling kan vervolgens in een grafiek worden geplot. Zie hiervan een voorbeeld in [Bijlage A]. Hierin zijn de positief
betrokken stakeholders in blauw weergegeven en de negatief betrokken stakeholders in rood.

Voorbeeld
Een afvalverwerkingsbedrijf ligt vlak achter de dijk en gebruikt de weg op de dijk als toegangsweg. De dijkversterking
kan plaatsvinden zonder gebruik te maken van het terrein, maar de toegangsweg van het bedrijf moet worden
verlegd. Het bedrijf is gebruiker van het project en wil graag meedenken, maar staat negatief tegenover het
project.
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Procesresultaat en eindcriteria
Output

Criterium

Belangen per stakeholder

Volledig overzicht van stakeholders met classificering
conform de in deze procesbeschrijving genoemde aspecten.

Organisatie

Ondersteunende tools en middelen
• Format Stakeholdersanalyse

Projectmanager
•

Eindverantwoordelijk (A) voor het in beeld brengen van de
belangen

Technisch Manager en Manager Project Beheersing
•

Ondersteunend (S) het in beeld brengen van de belangen door
de kennis van de stakeholders in te brengen.

Omgevingsmanager
•

Verantwoordelijk (R) voor in beeld brengen van de belangen en
doet dit door het proces te coördineren en de juiste personen te
betrekken.

Contractmanager
•

Consulterend (C) voor het in beeld brengen van de belangen
door specifieke kennis van de stakeholders.
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2.1.3 Stap 3: Vaststellen betrokkenheid
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De stakeholders zijn bekend en je hebt in kaart gebracht welke rol ze hebben binnen het project en hoe ze tegen het
project aankijken. Nu is het zaak na te denken over hoe je de stakeholders het beste bij het project kunt betrekken.

Strategie
Je kunt per stakeholder of per groep stakeholders een participatiestrategie vaststellen.
Hieronder voorbeelden van te kiezen strategieën:
1. Stakeholders met weinig belang en weinig invloed: monitoren
2. Stakeholders met veel belang en weinig invloed: informeren
3. Stakeholders met weinig belang en veel invloed: tevreden houden
4. Stakeholders met veel belang en veel invloed: actief betrekken

Het klanteisenproces richt zich in eerste instantie op de laatste groep. Dit is de groep van waaruit het grootste gedeelte
van de klantvraag voortkomt. Maar ook de groepen 2 en 3 kunnen belangrijke input leveren aan het klanteisenproces.
Daarnaast kunnen stakeholders van categorie veranderen. Zo kan een bewonersgroep eerst in categorie 2 zitten, maar
tot categorie 4 gaan behoren als ze zich flink hebben georganiseerd.

Continu actueel
In elke fase van het project is het noodzakelijk de stakeholdersanalyse te herzien, ter verfijnen en waar nodig bij te
stellen op basis van nieuw opgedane inzichten.

Tips bij het betrekken van stakeholders:
• Schep realistische en duidelijke verwachtingen
• Uitleggen zorgt voor begrip
• Invloed hebben zorgt voor enthousiasme

De analyse en de daaruit voortkomende belangen en strategie dient als input voor de volgende stap: het in beeld
brengen van de klantvraag.
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Procesresultaat en eindcriteria
Output

Criterium

Stakeholdersanalyse

Vastgestelde strategie van betrekken per in stap 1 geïdentifceerde stakeholder.

Organisatie

Ondersteunende tools en middelen
• Stakeholdersmodule Relatics

Projectmanager
•

Eindverantwoordelijk (A) voor het vaststellen van de betrokkenheid

Technisch Manager en Manager Project Beheersing
•

Ondersteunend (S) bij het vaststellen van de betrokkenheid. Het
technisch team ondersteunt bij de inschatting van belangen

Omgevingsmanager
•

Verantwoordelijk (R) voor het vaststellen van de betrokkenheid. De
omgevingsmanager coördineert dit proces en betrekt de benodigde
kennis.

Contractmanager
•

Consulterend (C) voor het in vaststellen van de betrokkenheid door
specifieke kennis van de stakeholders.

Ondersteunende tools en middelen
• Systeem Eisen Specificatie module
Relatics
• Template Systeem Eisen Specificatie

