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Stelling 

Het is voor streekmusea belangrijk dat de gemeente 
waarin ze gevestigd zijn een goed beeld heeft van 
hun toegevoegde waarde voor de gemeenschap 
en regio. 

 

1. Wie is de gemeente? 

2. Wat is een goed beeld? 

3. Wat is de toegevoegde waarde? 

4. Wie is de gemeenschap? 

 

  



Stakeholdersmanagement 

 

 

 
Stakeholdersmanagement is het proces van het 
managen van de verwachtingen van iedereen 
(stakeholders) die op een of andere manier 
betrokken is bij een project of activiteit. 
 
Een organisatie kan verschillende soorten 
stakeholders hebben. 
 
Het is zaak om na te gaan wat hun belangen 
zijn en hoe deze zich verhouden t.a.v. de 
belangen van de organisatie. 



Fout 1: Groepsaanpak in plaats van 
individuele gesprekken 

 

‘Die ambtenaar staat helemaal achter ons, want we 
hadden vorige week stuurgroepoverleg waar hij bij 
was en hij heeft geen vragen gesteld’. 

  

Dit is een fundamentele misvatting. 

Het doel van stakeholder management is erachter 
komen wat mensen écht denken en waar ze de risico’s 
zien. 

 

Doen: Eén op één afspraken dus. 



Fout 2: Praten in plaats van 
luisteren 

   Als er een afspraak gemaakt is begint 80 procent van 
de mensen enthousiast te vertellen. Maar heb je dan 
je doel bereikt? 

 

 Begin met een korte statusupdate. De tijd is bedoeld 
om vragen te stellen en te luisteren! 

 Wat vindt de stakeholder? Waar maakt hij zich het 
meeste zorgen over? Waar heeft hij behoefte aan? 

 Door open vragen te stellen en niet in de verdediging te 
schieten krijg je al informatie boven tafel. 



Fout 3: Geen acties (durven) vragen 

Maak aan het eind van een gesprek tijd voor een 
samenvatting. Meestal worden daardoor de afspraken 
duidelijker. 

Vat de acties samen. 

Benoem de verwachtingen en de deadlines. 



Fout 4: Geen gedetailleerde 
terugkoppeling 

Als je het één op één gesprek hebt gehad schiet het 
schrijven van een korte samenvatting er regelmatig bij 
in. ‘Ik weet niet meer precies alle details, maar Henk 
was zeker positief!’ 

Zorg ervoor dat je vlak na het gesprek de belangrijkste 
punten doorgeeft. Wat waren de zorgen, wat waren de 
afgesproken acties wanneer wil je het volgende 
gesprek ongeveer inplannen? 

Zo hou je continuïteit in het proces en laat je 
stakeholders zien dat je de gesprekken echt serieus 
neemt. 



Begrijp uw belangrijkste 
stakeholders 

Leer de belangrijkste stakeholders kennen. 

  

Hoe kan je ze betrekken bij uw museum? 

Hoe kan je met de kennis en expertise van het museum 
je stakeholder helpen? 

Hoe kan je het beste met ze te communiceren? 

 



Vragen om uw stakeholders te 
begrijpen 

 

Welke financiële of emotionele belang hebben ze bij het 
resultaat van je werk? Is het positief of negatief? 

Welke informatie willen ze van jou? 

Hoe willen ze informatie van u ontvangen? Wat is de 
beste manier van communiceren uw boodschap aan 
hen? 

Wat is hun huidige mening van uw werk? Is het 
gebaseerd op goede informatie? 
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Opdracht 1: wie is de gemeente? 

Maak overzicht van verschillende stakeholders 
binnen de gemeente en geef aan wat je van ze 
weet: 

Welke politieke partij, partijprogramma? 

Relatie met anderen binnen de gemeente? 

Gemeentelijke opgave? 

Functie? 

Kennis van het museum? 

Plaats in gemeentelijke organogram? 

Ken je hem al persoonlijk? 



Opdracht 2. Wat is een goed 
beeld? 

Hoe ziet de gemeente het museum?  
 
Weet je dat?  
Of denk je het te weten? 
Hoe kan je daar achter komen? 
Hoe kan je invloed hebben op dit beeld? 



3. Wat is de toegevoegde 
waarde? 

Wat is jouw toegevoegde waarde?  
 

Waarmee levert jouw museum een betekenisvolle 
bijdrage aan de gemeente of gemeenschap 
 

Hoe ziet die toegevoegde waarde eruit? 




