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Vandaag: 
“Stakeholdermanagement 2.0”

1: Waarom ook alweer? 4: Trends

Vragen?
Roep maar!



Waarom 
stakeholderengagement?



Bedrijven kunnen alleen bestaan in een sociale context, in ´de maatschappij´

Stakeholders vertegenwoordigen ‘jouw maatschappij’
• Wat is acceptabel? Alleen ‘de maatschappij’ kan dat bepalen
• Dus: MVO hangt onvermijdelijk af van cultuur, plaats, tijd,

je plaats in de keten, etc
• Wat is hier en nu ´maatschappelijk verantwoord´??
• En in 2030? In China?

Conclusie: je zult moeten omgaan met je stakeholders

Stakeholder-
management en MVO



• ISO 26000: 4.5 Respect for stakeholder interests
Principe: een organisatie behoort de belangen van zijn
stakeholders te respecteren en te overwegen en erop te reageren.

• GRI: Stakeholder Inclusiveness
De organisatie moet zijn stakeholders identificeren en uitleggen
hoe omgegaan is met hun redelijke verwachtingen en belangen.

ISO 26000, GRI-101
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Stakeholdermanagement



Wat zijn stakeholders?



Definities

• ISO 26000: Stakeholders zijn organisaties of individuen die een belang
hebben bij beslissingen of activiteiten van een organisatie.

• GRI: Stakeholders worden gedefinieerd als intiteiten of individuen
waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze op significante wijze
beïnvloed worden door activiteiten, producten en diensten van een
organisatie; en waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat hun
acties invloed hebben op de mogelijkheden van een organisatie om 
succesvol zijn strategie te implementeren en zijn doelen te bereiken.

• AA1000: Stakeholders are those individuals, groups of individuals or 
organisations that affect and/or could be affected by an organisation’s
activities, products or services and associated performance with regard 
to the issues to be addressed by the engagement. 



Kortom:

Een stakeholder is
iedere persoon of organisatie

die beïnvloed wordt door jouw organisatie
of die invloed heeft op jouw organisatie.



Andere definities

Een stakeholder…
• Heeft interactie met bedrijf
• Heeft een claim op het bedrijf
• Heeft een contract met bedrijf
• Heeft invloed op het bedrijf
• Levert economisch voordeel voor bedrijf



Stakeholders?



Stakeholders 
structureren

Naar plek in de omgeving:
• Intern: collega’s, dochterbedrijven, aandeelhouders
• In de keten: leveranciers, klanten, concurrenten
• Buiten de keten: NGOs, overheid, buren, vakbonden, banken

Naar issues:
• Klimaat, werkomstandigheden,

productkwaliteit, innovatie, transport,
veiligheid, marktpositie,
lucht/water/bodemkwaliteit, etc
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Stakeholdermanagement



Hoe benader ik een stakeholder?
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Belang

Key players

hoog

hoog

laag

Distributeurs

Overheid
NGOBank

Vakbond

Buren

SubjectsCrowd

Power/interest-matrix

Eden and
Ackermann 

Context setters
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Belang

Key players: goed managen

• Interviewen over MVO-issues

• Persoonlijk contact

• Uitnodigen in focusgroepen

Geinformeerd houden

• Potentiële ambassadeur

• Wees vriendelijk

hoog

Minimale inspanning

• Info via website

Tevreden houden

• Lever op verzoek 
informatie

• Probeer ze voor je te 
winnen

hoog

laag

Basisstrategieën 
communicatie 



Innovatie / shared value

To know me is to love me

Richtlijnen volgen

License to operate

Niveaus van 
stakeholderbetrokkenheid



Voorbeelden

 Pelsdierindustrie

 Clusterbommen

 Financiële sector

 Gasboringen Groningen

License to operate: 
in gevaar!



Voorbeelden

 Intensieve veehouderij?

 Gentech?

 Schiphol / Lelystad?

Richtlijnen,acceptatie



Voorbeeld

 Nanotech

 Wind op land

 Robots?

 AI?

Approval



Voorbeelden
• Ikea met rijstboeren: kaf als grondstof 
• BAM en IBM: logistiek bouwmaterialen CE
• Suez en Unilever: zwart plastic
• RadboudUMC en Vitens: medicijnresten
• Innovatiecoalities MVO Nederland

Co-creatie, innovatie, 
shared value





Stakeholdermanagement

4: Trends



Waardecreatie IIRC



Professionele stakeholders



‘The network is the
company’

Gelijkwaardige stakeholders

 Netwerk-economie

 Coöperatie ipv concurrentie

 Nieuwe business modellen



Big data, AI?



• Voelen wat anderen voelen
• ‘Erbij willen horen’ is de meest

menselijke eigenschap
• Nieuw tijdperk:

• The age of faith: ora et labora
• The age of reason: ik denk dus ik ben
• The age of empathy:

ik participeer dus ik ben

Heb je dan nog stakeholder-management nodig?

Rifkin over empathie

http://www.amazon.com/Empathic-Civilization-Global-Consciousness-Crisis/dp/B003YDXD22/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1300145001&sr=1-1


Dank voor uw aandacht!

Vragen, opmerkingen, suggesties, heldere inzichten?

Jos Reinhoudt
j.reinhoudt@mvonederland.nl
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